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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ข้อบงัคับบริษัท 
(เฉพำะส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบักำรประชุมผู้ถือหุ้น) 

หมวดท่ี 5 
คณะกรรมกำร 

ขอ้ 15. ให้มีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่น
ราชอาณาจกัร 

ขอ้ 16. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทา่กบัหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แต่

จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบคุคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 17. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 18. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออก ตามขอ้ 21 
(5) ศาลมีค าส่ังให้ออก 

ขอ้ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 
ขอ้ 20. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั

และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการ
ไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

ขอ้ 21. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสาม
ในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู ้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

หมวดที ่6 
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั 

ขอ้ 33. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเร่ืองทราบ เพื่ออนุมติั 
หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียน
ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพมิพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุม
ไม่นอ้ยกว่าสามวนั 

ขอ้ 34. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบห้าคน หรือไม่นอ้ยกว่า
ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะ
เป็นองคป์ระชุม ทั้งน้ี หุ้นท่ีบริษทัเป็นเจา้ของหุ้นเองนั้น ไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น 

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

ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัแก่บุคคลอืน่ 
(ข) การซ้ือ หรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บุคคลอืน่เขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอืน่ โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
ขอ้ 36. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบริษทัท่ีไดจ้ดัการไปในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตั้งผูส้อบบญัชี 
(6) กิจการอื่นๆ 
 

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

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรออกเสียงและนบัคะแนน 

1) ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นบัผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง 

2) ในแต่ละวาระจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะน าคะแนน
เสียงดงักล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบ
วาระนั้นๆ  ทั้งน้ีก็เพือ่ให้การประชุมด าเนินไปไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม  

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

4) เม่ือท าการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บป๊อบอพัขอ้ความแจง้เตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ 
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ส ำเนำงบกำรเงินส ำหรับปีบญัชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2564 (ฉบับย่อ) 

รำยงำนของผู้สอบบญัชีรับอนุญำต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ควำมเหน็ 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) 
และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และผลการด าเนินงานรวมและผล
การด าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบกำรเงินที่ตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
• งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั  

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็  
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั
และบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด
เหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ควำมรับผดิชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั ใน
การด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ือง
ต่อไปได ้ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั  
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ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนั
ว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอ
ไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญั เม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว่้ารายการ
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่าน้ี  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดั
ต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีกรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมี
นยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการ
ปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน
ไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและได้
ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงข้าพเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่
ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 

 
 

พงทวี รัตนะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795 
กรุงเทพมหานคร 
23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563  2564 2563 
รายได ้      
รายไดจ้ากการขาย 141,047,695 132,402,436  19,727,093 20,529,621 
      ตน้ทุนขาย (115,321,167)  (108,984,813)  (16,709,460) (17,972,389) 
ก าไรขั้นตน้ 25,726,528 23,417,623  3,017,633 2,557,232 
รายไดอ่ื้น      

- ดอกเบ้ียรับ 50,228 85,608  1,714,195 1,638,975 

- เงินปันผลรับ 2,718 29  4,358,973 2,657,636 

- อ่ืนๆ 757,570 705,156  296,354 308,462 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 26,537,044 24,208,416  9,387,155 7,162,305 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (9,294,733) (7,745,505)  (1,075,105) (730,689) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (8,175,933) (8,021,746)  (2,435,362) (1,950,688) 
กลบัรายการจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (36,026) 12,189  317,643 (371,487) 
ก าไร (ขาดทุน) อ่ืนสุทธิ 1,981,996 906,571  858,650 (10,694) 

       ตน้ทุนทางการเงิน (1,730,047) (1,724,438)  (1,520,792) (1,457,342) 
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนที่รับรู้ตำมวิธีส่วนได้เสีย 9,282,301 7,806,487  5,532,189 2,641,405 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนท่ีรับรู้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (269,057) (527,489)  - - 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 9,013,244 7,278,998  5,532,189 2,641,405 
ภาษีเงินได ้ (741,532) (723,764)  (4,577) 11,785 
ก ำไรส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 8,271,712 6,555,234  5,527,612 2,653,190 
ขาดทุนส าหรับปีจากกการด าเนินงานท่ียกเลิก - (46,222)  - - 

ก ำไรส ำหรับปี 8,271,712 6,509,012  5,527,612 2,653,190 

กำรแบ่งปันก ำไร      
ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของTU 8,012,996 6,246,090  5,527,612 2,653,190 

ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย 258,716 262,922    
ก ำไรส ำหรับปี 8,271,712 6,509,012    

ก ำไรต่อหุ้น      
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน      
     จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 1.66 1.27  1.12 0.50 
     จากการด าเนินงานท่ียกเลิก - (0.01)  - - 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของTU 1.66 1.26  1.12 0.50 

 
ท่ำนผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจจะพจิำรณำงบกำรเงินฉบับเต็ม สำมำรถดูได้จำกรำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หรือดำวน์

โหลดไฟล์จำกเว็บไซต์บริษัท (www.thaiunion.com) หรือเวบ็ไซต์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

รำยละเอียดและประวัตบิคุคลที่คณะกรรมกำรเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำเลือกตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

ช่ือ : นำยเชง นิรุตตินำนนท์ 
ต าแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริหาร 
สัญชาติ : ไทย 
อาย ุ : 80 ปี 
การศึกษา : The second Middle School of Shantou, People’s Republic of China 
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 8 เมษายน 2542 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ TU : 23 ปี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ : 265,942,116 หุน้* คดิเป็นร้อยละ 5.57 ของทนุช าระแลว้ 
  กรรมการ ………………….200,442,084 หุ้น  
  คู่สมรส ………………………65,500,032 หุน้  
  บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ..........ไม่มี....... หุ้น  
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  :  2543-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งงานอืน่ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  2530-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จ ากดั 
 2530-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ที.ซี. ยเูนียน อโกรเทค จ ากดั 

2532-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เอเชียน แปซิฟิค ไทยทนู่า จ ากดั 
2533-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ลคัก้ี ยเูน่ียน ฟู้ดส์ จ ากดั 
2535-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั จะนะอุตสาหกรรมประมง จ ากดั 
2564-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไอ-เทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2516-ปัจจุบนั กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยรวมสินพฒันา

อุตสาหกรรม จ ากดั 
2553-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั โอเรียลทลัยนิูค จ ากดั 
2554-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทย กลีเซอรีน จ ากดั 
2556-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ฟิล-ยเูน่ียน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จ ากดั 

(PHILIPPINES) 
2562-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยเูน่ียน อินกรีเดียนท ์จ ากดั 
2536-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไวยไทย จ ากดั 
2539-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยเูน่ียน นอร์ท อเมริกา จ ากดั (USA) 
2540-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นิวเซนจูร่ี พร้ินติ้ง แอนด ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
2540-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทร-ยเูน่ียน ซีฟู้ดส์ จ ากดั (USA) 
2550-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด จ ากดั (VIETNAM) 
2551-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยพฒันาสแตนเลสสตีล จ ากดั 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยเูน่ียน ยโุรป (FRANCE) 
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THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

2553-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอสเพท็ นูทรีชัน่ จ ากดั (USA) 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั (USA) 
2544-ปัจจุบนั หุ้นส่วนผูจ้ดัการ หา้งหุ้นส่วนสามญันิติบคุคล ฮัน่ฮง การช่าง 

ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั : 

- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 187/2564 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2564 เท่ากบั 5 คร้ังจาก 5 คร้ัง (100%) 

ช่ือ : นำยชู ชง ชำน 
ต าแหน่ง : กรรมการบริหาร 
สัญชาติ : จีน 
อาย ุ : 46 ปี 
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2544 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ TU : 21 ปี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ : 12,295,272 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ ……………….……….12,295,272 หุน้  
  คู่สมรส ................................................0....... หุ้น  
  บุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ (2 คน) ..........0...... หุ้น  
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : 2545-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 2564-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไอ-เทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2557-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ จ ากดั 
2564-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยเูน่ียน ไลฟ์ไซเอนซ์ จ ากดั 
2558-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จ ากดั 
2561-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั อีเอชเอส เทรนดน่ิ์ง แอนด ์ เซอร์วิสเซส 

จ ากดั 
2563-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร Thai Union South East Asia Pte. Ltd. (สิงคโปร์) 
2560-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทนุธนศิริ จ ากดั 
2561-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บีส ไดเมนชัน่ จ ากดั 
2561-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทนุธนศิริ (สงขลา) จ ากดั 
2564-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 
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- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 10/2545 
- TLCA Executive Development Program / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 1 ปี 2552 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2564 เท่ากบั 5 คร้ังจาก 5 คร้ัง (100%) 

ช่ือ :  นำงพรรณสิรี อมำตยกุล 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
สัญชาติ : ไทย 
อาย ุ : 52 ปี (เกิดวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2513) 
การศึกษา : ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (University of California, Los Angeles) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี บญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 10 พฤษภาคม 2564 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ TU : 1 ปี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ : -0- หุน้* คดิเป็นร้อยละ - ของทุนช าระแลว้  
  กรรมการ ............................................0..... หุ้น  
  คู่สมรส ...............................................0..... หุ้น  
  บุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ (2 คน) .......0..... หุ้น 
ท่ีอยู ่ :  39/690 หมูบ่า้นนิชดาธานี ถนนสามคัค ีต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

ประเทศไทย 
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  : 2561 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 

2562 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 

2564 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งงานอืน่ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
ประวติัการท างาน : 2562 – กุมภาพนัธ์ 2564 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มลูกคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกคา้คอมเมอร์เชียล 

ไอบีเอม็ ภูมิภาคอาเซียน 
2554 – 2561 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัไอบีเอม็ ประเทศไทย จ ากดั2528 - 2541 ผูอ้  านวยการฝ่าย
การตลาด บริษทั คอนโทรล ดาตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ปี 2551 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2564 เท่ากบั 4 คร้ังจาก 4 คร้ัง (100%) 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 เท่ากบั 3 คร้ังจาก 3 คร้ัง (100%) 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ประวัติผู้ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรเข้ำใหม่ 

ช่ือ : นำยโชอจิิ โอกวิำร่ำ   
ต าแหน่ง : กรรมการ 
สัญชาติ : ญ่ีปุ่ น 
อาย ุ : 58 ปี 
การศึกษา : BPSE Program, IMD / Switzerland 
  Bachelor of Law, The University of Tokyo / Japan 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ : -0- หุน้* คดิเป็นร้อยละ – ของทุนช าระแลว้ 
   กรรมการ ...................................0....... หุ้น  
   คู่สมรส ......................................0....... หุ้น  
   บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ .......ไม่มี....... หุ้น 
ต าแหน่งในกิจการอืน่ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 2562 – ปัจจุบนั President, Mitsubishi Company (Thailand) Limited 
 2562 – ปัจจุบนั President, Thai-MC Company Limited 
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
ประวติัการท างาน : 2562 – 2563 President, Mitsubishi Corporation, Vientiane Representative Office 

2560 – 2562 General Manager / Chemical Group CEO Office, Mitsubishi Corporation, Tokyo Japan 
2559 – 2560 General Manager / Chlor-Alkali Department, Mitsubishi Corporation, Tokyo Japan 

หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั : ไม่มี 

หมำยเหตุ:  *จ านวนหุ้น TU ท่ีถือเป็นการถือหุน้ ณ 30 ธนัวาคม 2564 และนบัรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 



 
 

                  
 
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 
 

 

12 | หนา้ 

 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

นิยำมและคุณสมบตัขิองกรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระ หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกนักบัคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบตามประกาศ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งสามารถดูแลผลประโยชน์
ของผูถื้อหุ้นทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนั และไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยงัตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษทัโดยให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีให้นบัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทั 
3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษทั รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 
หรือบริษทัที่เก่ียวขอ้ง 

4) ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ  
5) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ   
6) ไม่ไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
7) ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
ทั้งน้ี นิยามกรรมการอิสระดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และมีความเข้มงวดกว่าขอ้ก าหนด

คณุสมบติัของกรรมการอสิระของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในส่วนของอตัราการ
ถือครองหุ้นของบริษทั 

วิธีกำรสรรหำกรรมกำร 
บริษทัด าเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม

ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัเขา้เป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีท่ีมีกรรมการพ้นต าแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอื่นใน
ระหว่างปีเท่านั้น ซ่ึงตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกคร้ัง และบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทนเท่านั้น แต่เม่ือมีการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทา่กบัหน่ึงหุ้นตอ่เสียงหน่ึง 
1. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมด ตามขอ้ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
2. บคุคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ทั้งน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อ
หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  โดยกรรมการและผู ้บริหารของบริษัททั้ งหมดต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการขอ
อนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่และการอนุญาต ฉบบัลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2535 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ในส่วนของกรรมการอิสระ บริษทัจะเลือกผูท้รงคุณวุฒิและมิไดเ้ป็นลูกจา้งหรือพนกังานท่ีไดรั้บเงินเดือนจากบริษทัหรือบริษทั
ในเครือ ไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานประจ า และมีอิสระจากกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษทัไม่เกิน 0.05% ของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผูถื้อหุ้นรายยอ่ยได ้ซ่ึงจะเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
เป็นผูพ้จิารณาลงมติในการแต่งตั้ง และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำ 
หน่วย: คร้ัง  

 การประชุมคณะกรรมการ 
รายช่ือคณะกรรมการบริษทั เขา้ร่วมประชุม ประชุมผา่นส่ือ

อิเลค็โทรนิกส์ 
(Microsoft Teams) 

รับทราบก่อนการ
ประชุมทาง 

ส่ืออเิลค็โทรนิกส์ 

1. นายไกรสร จนัศิริ 5/5 - - 

2. นายเชง  นิรุตตินานนท ์ 5/5 - - 

3. นายชวน    ตั้งจนัสิริ 5/5 - - 

4. นายธีรพงศ ์ จนัศิริ 5/5 - - 

5. นายฤทธิรงค ์  บุญมีโชติ 1/5 4/5 - 

6. นายโนริโอะ   ไซกุสะ  - 2/5 3/5 

7. นายราวินเดอร์  สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส ** - 3/3 - 

8. นายชาน ชู  ชง 4/5 1/5 - 

9. นายศักด์ิ  เกี่ยวการค้า ** - 2/2 - 

10. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย * 1/5 4/5 - 

11. นายกีรติ อสัสกลุ * 1/5 4/5 - 

12. นายนาถ ล่ิวเจริญ * 1/5 4/5 - 

13. นางพรรณสิรี อมาตยกุล * (กรรมการเข้าใหม่) - 4/4 - 

14. ดร.ภคพรรณ ลีวุฒินนัท ์* (กรรมการเข้าใหม่) - 3/3 - 

* กรรมการอิสระ          ** กรรมการลาออกระหว่างปี 
หมายเหตุ : นายโนริโอะ ไซกุสะ และนายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต ์เอส เป็นกรรมการท่ีมิไดมี้ถ่ินพ านกัในประเทศไทย 

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

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

รำยละเอียดประกอบวำระท่ี 6 กำรพจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบญัชี 
ข้อมูลท่ัวไป – บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105541040328 
ประเภทนิติบคุคล : บริษทัจ ากดั 
วนัท่ีจดทะเบียน : 30 มิถุนายน 2541 
สถานท่ีตั้ง : 179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
  โทรศพัท ์02-3441000 โทรสาร 02-2865050 
วตัถุประสงคห์ลกั : ให้บริการทางดา้นตรวจสอบบญัชี ให้บริการท่ีปรึกษา ฯลฯ 
* บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด กรรมการของบริษทั และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท  ไม่มีความสัมพันธ์หรือ
มีส่วนได้เสียกับบริษทั/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบคุคลดงักล่าว แต่อย่างใด จึงมคีวามเป็นอิสระในการ

เข้าสอบบัญชี* 

คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี (เฉพาะบริษทั) 

 2561 2562 2563 2564 2565 
อตัราค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี (บาท) 1,837,475 1,874,225 1,930,451 1,988,365 2,048,016 
อตัราเพ่ิมเม่ือเทียบกบัปีก่อน  11.11% 2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 
อตัราคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส            1,029,000 1,049,580 1,081,068 1,113,500 1,146,905 
อตัราเพ่ิมเม่ือเทียบกบัปีก่อน  12.00% 2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 
อตัราค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศท่ี ป 4/2544 90,000 90,000 100,000 100,000 100,000 
อตัราเพ่ิมเม่ือเทียบกบัปีก่อน  -- -- 11.11% -- -- 

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

บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่ ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา รวม 20 บริษัท มีจ ำนวนเงิน
ทั้งส้ิน 22,173,918 บำท  

2.  ค่าตอบแทนจากบริการอืน่ (Non-Audit Fee) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซ่ึงไดแ้ก่  
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบบญัชี ให้แก่ส านักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา มีจ ำนวนเงินรวม -ไม่มี- บำท 
- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศท่ี ป 4/2544 ของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่ส านกังานสอบ
บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ใน
รอบปีบญัชีท่ีผา่นมา รวม 8 บริษัท มีจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1,400,000 บำท 
- ค่าบริการตรวจสอบเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะและค่าปรึกษาดา้นภาษี มีจ ำนวนทั้งส้ิน 8,063,529 บำท 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

รายละเอียดจ านวนปียอ้นหลงั 10 ปี ท่ีผูส้อบบญัชีไดล้งนามในงบการเงินของบริษทั 

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 - 2564 สอบบญัชีโดยนายพงทวี รัตนะโกเศศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795 จาก บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ

บีเอเอส 

ทั้งน้ี ตลอดระยะเวลาดงักล่าวผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามรายช่ือขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทั
ยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แต่อยา่งใด 

กำรเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ไดแ้ก่  

1) นายพงทวี รัตนะโกเศศ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ  
2) นายชาญชยั ชยัประสิทธิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ  
3) นางสาวอมรรัตน์ เพ่ิมพูนวฒันาสุข  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599  

เป็นผูส้อบบัญชีส าหรับปี 2564 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัททุกแห่งทั้งในประเทศและนอกประเทศ ทั้งน้ี 
คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจดัท า งบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 
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THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

รำยละเอียดประกอบวำระที่ 7 พจิำรณำกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  

เพ่ือเสนอขำยให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนกังำนของบริษัทไอ-เทล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

 
 

1. วัตถุประสงค์และควำมจ ำเป็น 

บริษทั ไอ-เทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ITC”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั มีความประสงคท่ี์จะออกและเสนอขายหุ้นสามญั
ท่ีออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของ ITC และบริษทัย่อย เพื่อตอบแทนและเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากร
ของ ITC และบริษทัยอ่ยมีความตั้งใจในการท างาน รักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมท างานกบั ITC และบริษทัยอ่ย
ในระยะยาว และให้พนกังานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของและร่วมสร้าง ITC ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยัง่ยืน ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของแผนการ IPO ของ ITC (“โครงกำร ESOP”)  

ทั้งน้ี การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ ITC ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ ITC และบริษทัยอ่ยจะตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุ้นทั้งของบริษทัและของ ITC ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกำศกำร
เสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมกำรหรือพนักงำน”)  

2. รำยละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือ
พนักงำนของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

ประเภทหลกัทรัพย:์ หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ ITC 

จ านวนหุ้นท่ีออกและเสนอขาย:  ITC ประสงค์ท่ีจะเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของ 
ITC และบริษทัย่อย เป็นจ านวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ซ่ึงคิดเป็น
สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.17 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ ITC ภายหลงัการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ตามแผน IPO ในช่วงเวลาเดียวกับ และในราคาเสนอขาย
เท่ากบัราคาเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 

โดยหุ้นสามญัออกใหม่ท่ีเหลือจากการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ 
ITC และบริษทัยอ่ยจะน ามาไปรวมเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 

ราคาเสนอขายต่อหุ้น: ราคาเดียวกบัราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ ITC ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 
ภายใตแ้ผน IPO ซ่ึงยงัมิไดก้ าหนดราคาเสนอขาย โดยราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก
ราคาเสนอขายจะพิจารณามาจากการส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(Book Building) 

สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)         
ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

3. รำยช่ือกรรมกำรของ ITC ทุกรำยท่ีได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ และจ ำนวนหลักทรัพย์ที่กรรมกำรแต่ละรำยได้รับจัดสรร  

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
จ ำนวนหุ้นท่ี

ได้รับกำรจัดสรร 
(หุ้น) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ 
และเสนอขำยให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ/
หรือพนักงำนของ ITC และบริษัทย่อย 

1. นายเชง นิรุตตินานนท ์ ประธานกรรมการ 200,000 4 

2. นายธีรพงศ ์จนัศิริ กรรมการ 100,000 2 

3. นายชาน ติน ชู กรรมการ 100,000 2 

4. นายชาน ชู ชง กรรมการ 100,000 2 

5. นายทวี ตั้งจนัสิริ กรรมการ 100,000 2 

6. นายพิชิตชยั วงศปิ์ยะ กรรมการ 100,000 2 

7. นายไชยวฒัน์ เจริญรุจิตานนท ์ กรรมการ 100,000 2 

8. นายแพทยธี์รชยั ฉนัทโรจน์ศิริ กรรมการอิสระ 100,000 2 

9. นางสาวอญัชลี บุญทรงษีกุล กรรมการอิสระ 100,000 2 

10. นางสวิตา สุวรรณสวสัด์ิ กรรมการอิสระ 100,000 2 

11. นายกวีวุฒิ เต็มภูวภทัร กรรมการอิสระ 100,000 2 

รวม 1,200,000 24 

ทั้งน้ี ไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานของ ITC ท่ีจะไดรั้บจดัสรรหลกัทรัพยม์ากกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีเสนอ
ขาย ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ ITC และบริษทัยอ่ย 

4. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ ITC (Control Dilution) และผลกระทบ
ด้ำนรำคำตลำดของหุ้นของ ITC (Price Dilution) 

4.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) และผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ ITC (Control Dilution) 

ในการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ ITC ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ ITC และบริษทัยอ่ยในคร้ังน้ี 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกใหมข่อง ITC ท่ีจะออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ ITC และบริษทั
ยอ่ยมีจ านวนไม่เกิน 5,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาทต่อหุ้น ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.17 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของ ITC ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ตามแผน IPO ในช่วงเวลาเดียวกบั และในราคา
เสนอขายเท่ากบัราคาเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก ดงันั้น จะท าให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
ก าไรและผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นของ ITC ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.17 ของส่วนแบ่งก าไรและสิทธิออกเสียงของ
ผูถื้อหุ้นของ ITC 
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4.2 ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของ ITC (Price Dilution) 

เน่ืองจากหุ้นของ ITC ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) จึงยงัไม่มีราคาตลาดของ
หุ้นของ ITC และไม่สามารถค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของ ITC ได ้

5. หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ ITC ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของ 
ITC และบริษัทย่อย 

ITC จะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ ITC ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ ITC และบริษทัยอ่ยภายหลงัจากท่ี ITC 
ไดรั้บการอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

ทั้งน้ี ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของ ITC มีอ านาจในการพิจารณา ตดัสินใจ ให้ความเห็นชอบ และ/หรือก าหนดรายละเอียดใด ๆ ใน
การด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ ITC เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และ/หรือพนกังานของ ITC และบริษทัย่อย โดยท่ีการมอบอ านาจดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อประกาศการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออก
ใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ ITC ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ ITC และบริษทัย่อยในคร้ังน้ีจะ
ไม่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดท่ีเสนอขายให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ ITC และบริษทัยอ่ย 

6. คุณสมบัติของกรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของ ITC และบริษัทย่อยท่ีมีสิทธิได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของ ITC 

(1) ผูมี้สิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ ITC ตอ้งเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษทัย่อย 
ก่อนหรือขณะท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของ ITC ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกมีผลใช้บังคบั และยงัคงเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และ
บริษทัยอ่ยอยูจ่นถึงวนัท่ี ITC ออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์

(2) การจดัสรรจ านวนหุ้นให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ ITC และบริษทัยอ่ยอาจมีความแตกต่างในแต่ละบุคคล 
ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัต าแหน่ง หนา้ท่ี ประสบการณ์ท างาน อายงุาน ความสามารถและผลการท างาน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมใน ITC 

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรคัดค้ำนกำรจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ ITC ให้แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของ ITC 
และบริษัทย่อย 

การเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ ITC ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ ITC และบริษทัย่อยนั้น บริษทัตอ้ง
ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน โดยบริษทัตอ้งด าเนินการให้การเสนอ
ขายหุ้นดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง นอกจากน้ี ในการอนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ ITC ให้แก่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษทัย่อย ตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นของบริษทั ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ ITC ให้แก่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ ITC และบริษทัยอ่ยในคร้ังน้ี  
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รำยละเอียดประกอบวำระที่ 8 พจิำรณำแผนกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) ต่อประชำชนทั่วไปเป็น
คร้ังแรก (IPO) และแผนกำรน ำหุ้นของ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 ได้
อนุมติัแผนการน าบริษทั ไอ-เทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ITC”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) โดยจะด าเนินการให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ รวมทั้งหุ้นสามญัเดิม
ใน ITC ท่ีเสนอขายโดยบริษทั ให้แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) (“แผนกำรเข้ำจดทะเบียนของ ITC”) โดยสามารถสรุปรายละเอียดท่ี
ส าคญัไดด้งัน้ี 

(1) อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้อง ITC จากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของ ITC จ านวน 2,640,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 360,000 ,000 บาท เป็นจ านวน 
3,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 2,640,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ 
(ก) ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ข) กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของ ITC และบริษทัย่อย 
และ (ค) เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 

(2) อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ ITC ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ ITC และบริษทั
ย่อย (“โครงกำร ESOP”) เป็นจ านวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.17 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของ ITC ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ตามแผนการเขา้จดทะเบียนของ ITC ในช่วงเวลา 
และราคาเสนอขายเดียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก โดยหุ้นสามญัออกใหม่ท่ีเหลือ
จากการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ ITC และบริษทัยอ่ยตามโครงการ ESOP สามารถน ามารวม
เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปได ้

(3) อนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของ ITC ต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และแผนการน าหุ้นของ ITC เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ (“Spin-off”) โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จ านวนไม่เกิน 595,000,000 หุ้น  
และหุ้นสามญัเดิมของบริษทั ใน ITC เป็นจ านวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 21.83 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ ITC ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ตามแผนการเขา้จดทะเบียนของ ITC 

โดยท่ี การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและหุ้นสามญัเดิมใน ITC ท่ีบริษทัถืออยู่ให้แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก ITC จะมี
การจดัสรรหุ้นส่วนหน่ึงไวเ้พ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (Pre-emptive Offering) ใน
สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20.00 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) โดยหากมีหุ้นสามญัท่ี
เหลือจากการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นสามัญของบริษทัท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรหุ้น ITC ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (Pre-emptive Rights) ให้ ITC สามารถเสนอขายหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวตอ่ประชาชนทัว่ไปต่อไปได ้

นอกจากน้ี ท่ีประชุมได้อนุมัติให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ร่วมกบัคณะกรรมการ ITC และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ ITC มอบหมาย เพื่อพิจารณา
ก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของ ITC ตามแผนการ Spin-off และให้มี
อ านาจพิจารณาและลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกระท าการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นกบัแผนการ Spin-off เพื่อให้การ
ด าเนินการส าเร็จลุล่วงไปได ้ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อเป็นตวัแทนผูรั้บมอบอ านาจของบริษทั ใน

สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัทย่อยของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
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การด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ ITC การยื่นค าขอ เอกสาร หรือติดต่อ
กบัหน่วยงานราชการต่างๆ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี การเสนอขายหุ้นสามัญของ ITC ต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และการน า ITC เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ ITC รวมทั้งการเสนอขายหุ้นสามญัเดิมใน ITC ท่ีบริษทัถืออยู่บางส่วนจะ
ส่งผลกระทบ (Dilution) ต่อสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษทัใน ITC และเขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจด
ทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษทัจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 
(“ประกำศเร่ืองกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป”) เม่ือค านวณขนาดการลดลงของสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษทั ใน ITC ตามวิธีการต่างๆ 
ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไป โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษทั และ
ของ ITC พบว่า ขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเม่ือค านวณตามเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน เท่ากบัร้อยละ 4.39 ซ่ึงจากขนาดของ
รายการดังกล่าว บริษทัไม่มีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรายการการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือต้องจัดท า
สารสนเทศเพื่อส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมถึงขออนุมติัการเขา้ท ารายการจากผูถื้อหุ้นตามรายละเอียดท่ีก าหนดในประกาศเร่ืองการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปแต่อยา่งใด 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมท่ีมีความส าคญัต่อบริษทั และผูถื้อหุ้นของบริษทั ดงันั้น บริษทัจึงขอแจง้
รายละเอียดของธุรกรรมดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 

1. วัน เดือน ปี ท่ีเข้ำท ำรำยกำร 
แผนการเข้าจดทะเบียนของ ITC จะเกิดขึ้นภายหลงัจากท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ไดอ้นุญาตให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและหุ้นสามญัเดิมของ ITC ท่ี    บริษทัถืออยู่ต่อประชาชน
เป็นคร้ังแรก (IPO) รวมทั้ง แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์และหนงัสือช้ีชวนส าหรับการด าเนินการดงักล่าวมีผลใช้
บงัคบัแลว้ และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดรั้บหุ้นสามัญของ ITC เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ แลว้ โดยการตดัสินใจใน
การเขา้ท ารายการจะขึ้นอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ เช่น สภาวะตลาด ปริมาณความตอ้งการลงทุนในขณะนั้นอีกดว้ย  

2. คู่กรณีท่ีเกี่ยวข้องและควำมสัมพนัธ์กับบริษัท 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์ : (1) ITC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทั ถือหุ้นร้อยละ 99.55 และ  

 (2) บริษทั 
ผูซ้ื้อหลกัทรัพย ์ : (1) ประชาชนทั่วไป ซ่ึงรวมถึงผูมี้อุปการคุณและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ของ ITC และผูถื้อหุ้นของ

บริษทัท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (Pre-emptive Rights) และ 
 (2) กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ ITC ภายใตโ้ครงการ ESOP 

3. ลักษณะโดยท่ัวไปของรำยกำร ประเภทของรำยกำร และขนำดของรำยกำร 
3.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ ITC และการน าหุ้น ITC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ ITC และการน าหุ้น ITC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ นั้น  ITC จะ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมถึงจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 
360,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 2,640,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1 บาท โดย ITC จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ภายใตโ้ครงการ ESOP และ IPO รวมจ านวน 600,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
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20.00 ของทุนช าระแลว้ของ ITC (ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นของ ITC) โดยแบ่งออกเป็น (ก) จ านวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ ITC และบริษทัย่อยตามโครงการ ESOP โดยหุ้นสามญัออกใหม่ท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทัและ ITC และบริษทัย่อยตามโครงการ ESOP สามารถน ามารวมเพื่อเสนอขายต่อ
ประชาชนเป็นการทัว่ไปได ้และ (ข) จ านวนไม่เกิน 595,000,000 หุ้น และหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรตามโครงการ ESOP 
ให้แก่ประชาชนทั่วไปและผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (Pre-emptive Rights) ใน
สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20.00 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) โดยหากมีหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการ
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรหุ้น ITC ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
(Pre-emptive Rights) ให้ ITC เสนอขายหุ้นท่ีเหลือต่อประชาชนทัว่ไปต่อไป  
3.2 การเสนอขายหุ้นของ ITC ท่ีบริษทั ถืออยู ่

บริษทัจะเสนอขายหุ้นสามญัของ ITC ท่ีบริษทัถืออยูจ่  านวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 2.00 ของทุนช าระแลว้ของ ITC ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ตามแผนการเขา้จดทะเบียนของ ITC ในราคาและ
ในคราวเดียวกนักบัการออกและเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ของ ITC ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (รวมกบัขอ้ 3.1 เรียกว่า “กำรออก
และเสนอขำยหุ้นของ ITC”) ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นของ ITC และการน าหุ้น ITC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
แลว้เสร็จ บริษทัจะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน ITC ลดลงจากเดิมร้อยละ 99.55 ของทุนช าระแลว้ของ ITC (ก่อนการออกและเสนอขายหุ้น
ของ ITC) เหลือประมาณร้อยละ 77.64 ของทุนช าระแลว้ของ ITC (ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นของ ITC) โดยบริษทัจะมีสัดส่วน
การถือหุ้นใน ITC ลดลง (Dilution) ไม่เกินร้อยละ 22.00  

เม่ือค านวณขนาดการลดลงของสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษทั ใน ITC ตามวิธีการต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศเร่ืองการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไป โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ของบริษทั และของ ITC พบว่า ขนาดของรายการมี
มูลค่าสูงสุดเม่ือค านวณตามเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน เท่ากบัร้อยละ 4.39 ซ่ึงจากขนาดของรายการดงักล่าว บริษทัไม่มีหน้าท่ี
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือตอ้งจดัท าสารสนเทศเพื่อส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมถึงขอ
อนุมติัการเขา้ท ารายการจากผูถื้อหุ้นตามรายละเอียดท่ีก าหนดในประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปแต่อยา่งใด ทั้งน้ี รายละเอียดการ
ค านวณขนาดของรายการเป็นดงัน้ี 

เกณฑ์กำรค ำนวณ วิธีกำรค ำนวณ ขนำดของรำยกำร/1 

1. เกณฑม์ูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NTA) มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ ITC ท่ีจ าหน่ายไปตามสัดส่วน 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั 

4,282,844 x 22% 
26,623,473 

= 3.54% 

2. เกณฑก์ าไรสุทธิ ก าไรสุทธิของ ITC ท่ีจ าหน่ายไปตามสัดส่วน 
ก าไรสิทธิของบริษทั 

1,598,681 x 22% 
8,012,996 

= 4.39% 

3. เกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน มูลค่าตามบญัชีของ ITC x สัดส่วนหุ้นท่ีจะขาย 
มูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทั 

4,328,622 x 22% 
166,604,040 

= 0.57% 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนท่ีบริษัทออก
เพื่อช าระค่าสินทรัพย ์

ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อช าระค่าสินทรัพย ์
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หมายเหตุ : 1/  ค  านวณโดยใชต้วัเลขจากขอ้มูลทางการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษทั และ ITC ท่ีไดรั้บการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  
4. รำยละเอียดเบื้องต้นของทรัพย์สินที่จ ำหน่ำยไป 
4.1 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามญัของ ITC ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์ : (1) หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ ITC 

เสนอขายโดย บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (ITC) 
(2) หุ้นสามญัเดิมของ ITC ท่ีบริษทั ถืออยู ่

เสนอขายโดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
จ านวนหุ้นท่ีจะเสนอขาย : (1) หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ ITC จ านวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้น โดยแบ่งออกเป็น 

(ก)    หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน ไม่เกิน 5,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และ/หรือพนกังานของ ITC และบริษทัยอ่ยภายใตโ้ครงการ ESOP โดยหุ้นสามญั
ออกใหม่ท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ 
ITC และบริษทัยอ่ยตามโครงการ ESOP สามารถน ามาเสนอขายต่อประชาชนเป็น
การทัว่ไปได ้

(ข)    หุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 595,000,000 หุ้น และหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือ
จากการจดัสรรตามโครงการ ESOP เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และผูถื้อหุ้น
ของบริษทัท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (Pre-emptive 
Rights) 

(2) หุ้นสามญัเดิมของ ITC ท่ีบริษทัถืออยู่จ  านวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ไป 

มูลค่าท่ีตราไว ้ : 1 บาทต่อหุ้น 

ราคาเสนอขาย : ยงัไม่มีการก าหนดราคาเสนอขาย โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ ITC ท่ีจัดสรร
ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ ITC และบริษทัย่อย ภายใตโ้ครงการ ESOP 
จะมีราคาเสนอขายเท่ากนักบัราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ ITC ท่ีจะเสนอขายต่อประชาชนเป็น
การทัว่ไปในคร้ังน้ี 

ระยะเวลาเสนอขาย : แผนการเขา้จดทะเบียนของ ITC จะเกิดขึ้นภายหลงัจากท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ไดอ้นุญาตให้มีการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและหุ้นสามญัเดิมของ ITC ท่ีบริษทั ถืออยู่ต่อประชาชน
เป็นคร้ังแรก (IPO) รวมทั้งแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์และหนังสือช้ี
ชวนส าหรับการด าเนินการดงักล่าวมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดอ้นุญาตให้รับ
หุ้นสามญัของ ITC เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ โดยการตดัสินใจใน
การเขา้ท ารายการจะขึ้นอยู่กับปัจจยัอื่นๆ เช่น สภาวะตลาด ปริมาณความตอ้งการลงทุนใน
ขณะนั้นอีกดว้ย 
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รายละเอียดของ ITC 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียงส าเร็จรูป 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 979/92-94 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 29 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

ทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 

- ก่อน IPO 

: ปัจจุบัน ITC มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 360,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
36,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ซ่ึงตามแผนการเข้าจดทะเบียน ITC จะ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้จากหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาท และจะด าเนินการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนท่ีช าระแล้ว จากเดิม 360,000,000 บาท เป็น 3,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัใหม่จ านวน 2,640,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1บาท 

- หลงั IPO : ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นของ ITC ในคร้ังน้ี  ITC จะมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน
จ านวน 3,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 1 บาท 

4.2 คณะกรรมการของ ITC ณ วนัท่ีของสารสนเทศฉบบัน้ี มีจ านวน 11 ท่าน ดงัน้ี   

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่งใน ITC 

สัดส่วนการถือหุ้นใน ITC  
ณ วนัท่ีของสารสนเทศฉบบัน้ี 

(หุ้น / ร้อยละ) 

ต าแหน่ง 
ในบริษทั 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั  
ณ วนัท่ีของสารสนเทศฉบบัน้ี 

(หุ้น / ร้อยละ) 

นายเชง นิรุตตินานนท ์ ประธานกรรมการ 0 - ประธาน
คณะกรรมการ

บริหาร 

265,842,116  5.57 

นายธีรพงศ ์จนัศิริ กรรมการ 0 - กรรมการ และ
ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

605,565,212 12.69 

นายชาน ติน ชู กรรมการ 0 - - 67,820,100 1.42 

นายชาน ชู ชง กรรมการ 0 - กรรมการ 12,295,272 0.26 

นายทวี ตั้งจนัสิริ กรรมการ 0 - - 8,110,000 0.17 

นายพิชิตชยั วงศปิ์ยะ กรรมการ 0 - - 410,000 0.00 

นายไชยวฒัน์ เจริญรุจิตานนท ์ กรรมการ 0 - - 0 - 

นายแพทยธี์รชยั ฉนัทโรจน์ศิริ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

0 - - 0 - 

นางสวิตา สุวรรณสวสัด์ิ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

0 - - 0 - 
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ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่งใน ITC 

สัดส่วนการถือหุ้นใน ITC  
ณ วนัท่ีของสารสนเทศฉบบัน้ี 

(หุ้น / ร้อยละ) 

ต าแหน่ง 
ในบริษทั 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั  
ณ วนัท่ีของสารสนเทศฉบบัน้ี 

(หุ้น / ร้อยละ) 

นางสาวอญัชลี บุญทรงษีกุล กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

0 - - 0 - 

นายกวีวุฒิ เตม็ภูวภทัร กรรมการอิสระ 0 - - 0 - 

4.3 รายช่ือผูถื้อหุ้น 

ณ วนัท่ีของสารสนเทศฉบบัน้ี ITC มีทุนช าระแลว้ 360,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 36,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดผูถื้อหุ้นดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 
ร้อยละ 

(โดยประมาณ) 

1.  บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 35,839,169 99.55 

2.  ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 160,831 0.45 

รวม 36,000,000 100.00 

4.4 สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ ITC  

งบแสดงฐานะทางการเงิน                                                                                                                                       หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินรวม1/ 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 

2564 2563 
(ปรับปรุงใหม่) 

2562 
(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพยร์วม 14,934 10,365 9,496 

หน้ีสินรวม 10,603 6,041 6,186 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 360 360 360 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 4,331 4,324 3,310 
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ                       หน่วย : ลา้นบาท 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบกำรเงินรวม1/ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 

2564 2563 

(ปรับปรุงใหม่) 

รายไดจ้ากการขาย 7,108 6,957 

ตน้ทุนขาย (6,043) (5,378) 

ก าไรขั้นตน้ 1,065 1,579 

ก าไรจากการด าเนินงาน 699 1,115 

ตน้ทุนทางการเงิน (25) (26) 

ภาษีเงินได ้ 20 (10) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 882 766 

ก าไรสุทธิ 1,576 1,845 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)2/ 44.41 49.44 

หมายเหตุ : 1/ อา้งอิงขอ้มูลตามงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
2/ ก าไรสุทธิต่อหุ้น ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น) 

ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ในระหว่างปี ซ่ึงเป็นจ านวนหุ้นทั้งหมดก่อนการ
เสนอขายหุน้ต่อประชาชนในคร้ังน้ี  

5. มูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทนและเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำส่ิงตอบแทน 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนจากแผนการเขา้จดทะเบียนของ ITC จะขึ้นอยูก่บัราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ ITC และหุ้น
สามญัของ ITC ท่ีถือโดยบริษทั ท่ีจะเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) โดยในปัจจุบนัยงัไม่มีการก าหนดราคาเสนอขายหุน้
แต่อยา่งใด ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ ITC ท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ ITC และบริษทัยอ่ย
จะมีราคาเสนอขายเท่ากนักบัราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ ITC ให้แก่ประชาชนเป็นการทัว่ไป โดยราคาจะก าหนดภายหลงัไดรั้บ
อนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก และแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
และหนงัสือช้ีชวนส าหรับการด าเนินการดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั 

6. มูลค่ำสินทรัพย์ที่จ ำหน่ำยไป  

สินทรัพยท่ี์จ าหน่ายไป ไดแ้ก่ หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ ITC และหุ้นสามญัของ ITC ท่ีถือโดยบริษทั ซ่ึงจะไดรั้บส่ิงตอบแทนเป็น
เงินสดจากนกัลงทุน ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนทัว่ไป อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัมูลค่าสินทรัพย์
ท่ีจ าหน่ายไป หรือมูลค่าหุ้นของ ITC ท่ีบริษทัจ าหน่ายไป อา้งอิงจากมูลค่าทางบญัชีของ ITC ตามงบการเงินของ ITC ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ เท่ากบั 4,328,622 พนัลา้นบาท เม่ือคิดเทียบจากจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนของ ITC ท่ีเสนอขาย และหุ้นสามญัเดิมของ ITC ท่ีถือและเสนอขายโดยบริษทั ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละไม่เกิน 20.00 และร้อยละไม่
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เกิน 2.00 ของทุนช าระแลว้ของ ITC (ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นของ ITC) ตามล าดบั ดงันั้น มูลค่าของรายการเท่ากบัไม่เกิน 
940,158 พนัลา้นบาท ทั้งน้ี มูลค่าสินทรัพยท่ี์จ าหน่ายไปไม่ไดอ้า้งอิงราคาตลาดของหุ้น  ITC เน่ืองจากยงัไม่มีการก าหนดราคาเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนและหุ้นสามญัเดิมของ ITC ท่ีบริษทัถืออยู ่

7. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้จำกกำรเข้ำท ำรำยกำร  

ประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั 

(1) เพ่ิมทางเลือกในการลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนในบริษทั หรือ ITC ได ้ตามแต่นโยบายการลงทุน 

(2) เม่ือ ITC เขา้ไปซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ มูลค่าเงินลงทุนใน ITC จะเพ่ิมขึ้นจากการอา้งอิงราคาหุ้น ITC ตามราคาตลาด 
ซ่ึงอาจเป็นผลให้มูลค่าหุ้นของบริษทัเพ่ิมขึ้น และจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั 

ประโยชน์ต่อบริษทั 

(1) ลดภาระของบริษทัในการสนับสนุนดา้นเงินทุนหรือการช่วยเหลือทางการเงินในระยะยาวแก่ ITC เน่ืองจาก  ITC จะ
สามารถระดมทุนไดเ้องผ่านการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) และสามารถระดมทุนผา่นตลาด
หลกัทรัพยฯ์ หรือช่องทางอื่น ดว้ยเคร่ืองมือทางการเงินต่างๆ ภายหลงัการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(2) บริษทัจะมีการแยกโครงสร้างธุรกิจท่ีชดัเจนมากขึ้น ซ่ึงจะส่งผลให้การบริหารจดัการ การขยายธุรกิจผลิต และการลงทุน
เพ่ิมเติมในอนาคตของธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียงส าเร็จรูปมีความคล่องตวัมากย่ิงขึ้น  

(3) ราคาหุ้นของบริษทัจะสะทอ้นมูลค่าเงินลงทุนใน ITC ไดม้ากขึ้น เน่ืองจากมีราคาตลาดอา้งอิงส าหรับหุ้น ITC 

(4) บริษทัจะไดรั้บเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเดิมของ ITC 

ประโยชน์ต่อ ITC 

(1) การน า ITC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะเป็นการเพ่ิมช่องทางระดมทุนให้กบั ITC ให้สามารถระดมทุนและ
เขา้ถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและการขยายธุรกิจใน
ระยะยาว 

(2) ITC จะไดรั้บเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นเพื่อใชใ้นการขยายธุรกิจ และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ 

(3) ส่งเสริมช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของ ITC เป็นท่ีรู้จกัมากขึ้น 

(4) ภายหลงัการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ หุ้นของ ITC จะมีสภาพคล่อง และตลาดรองรับในการซ้ือ
ขายหุ้น รวมทั้งมีราคาตลาดอา้งอิงส าหรับการซ้ือขายหุ้น 

8. แผนกำรใช้เงินที่ได้รับจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ทุน ใน ITC ให้แก่ประชำชนเป็นคร้ังแรก 

ใชใ้นการขยายธุรกิจ และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ 

9. เง่ือนไขในกำรเข้ำท ำรำยกำร 

(1) ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ ITC เพื่ออนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้การน าหุ้นของบริษทัเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ การเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก 
(IPO)  
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(2) ITC จดทะเบียนเพ่ิมทุน เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
(3) ITC ไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก และแบบแสดงรายการขอ้มูล

การเสนอขายหลกัทรัพย ์และหนงัสือช้ีชวนส าหรับการด าเนินการดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัแลว้  
(4) ตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุมติัค าขอให้รับหุ้นสามญัของ ITC เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
(5) ITC ไดมี้การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ หลงัจากเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ ITC ให้แก่ประชาชนทัว่ไป

แลว้ 
(6) ปัจจยัท่ีส าคญัอื่นซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเขา้ท ารายการ เช่น สภาวะตลาด ปริมาณความตอ้งการลงทุนในหุ้น

ของ ITC เป็นตน้ ทั้งน้ีเป็นไปตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการของ ITC พิจารณาเห็นชอบ 

10. ผลกระทบต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(1) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียง (EPS Dilution / Control Dilution) 

ตามแผนการเขา้จดทะเบียนของ ITC ท่ีจะมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชน (รวมจ านวนหุ้นท่ีจะเสนอขาย
ภายใตโ้ครงการ ESOP) จ านวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้น และการน าหุ้นสามญัเดิมของ ITC ท่ีบริษทัถืออยู่มาเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนในคราวเดียวกนัจ านวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้นโดยบริษทัคร้ังน้ี คิดเป็นอตัราส่วนรวมกนัไม่เกินร้อยละ 
22.00 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ ITC ภายหลงัจากการ IPO โดยเม่ือค านวณตามอตัราส่วนการถือหุ้นใน 
ITC แลว้ การออกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวจะส่งผลให้ส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของบริษทัใน ITC ลดลง
จากร้อยละ 99.55 ของทุนช าระแล้ว (ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นของ ITC) เป็นร้อยละ 77.64 ของทุนช าระแล้ว 
(ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นของ ITC) หรือลดลงทั้งส้ินร้อยละ 22.00 ของส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของ ITC ทั้งน้ี ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหลกัทรัพยข์อง ITC ในคร้ังน้ี บริษทัจะยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจ
ควบคุมใน ITC ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 77.64 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ ITC (ภายใตส้มมติฐานว่ามี
การจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (Rights Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น) 

(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท 

บริษทัคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบโดยตรงต่อราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั อย่างมีนัยส าคญั อย่างไรก็ตาม การลด
สัดส่วนการถือหุ้น ITC ของบริษทั ลงจะส่งผลกระทบให้การรับรู้ก าไรของบริษทั ใน ITC ลดลงจากร้อยละ 99.55 ของทุน
ช าระแลว้ (ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นของ ITC) เหลือร้อยละ 77.64 (ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นของ ITC) 

11. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกับการแผนการเข้าจดทะเบียนของ  ITC 
เน่ืองจากเป็นรายการท่ีเป็นประโยชน์กบัผูถื้อหุ้นของบริษทั และบริษทั รวมถึง ITC 

12. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ที่แตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัตำมข้อ 11 

- ไม่มี - 

 


