
 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ของ     

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
เวลาและสถานที ่    
ประชุมเมื่อวนัที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเบญจพชัร ชัน้ 2 อาคารเอนกประสงค ์สถานีโทรทศัน์กองทพับก (ช่อง 5) 
ถนนพหลโยธนิ กรงุเทพมหานคร  
ประธานในทีป่ระชุม   นายไกรสร จนัศริ ิ ประธานกรรมการ  
กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม  

1.  นายเชง นิรตุตนิานนท์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
2.  นายธรีพงศ์ จนัศริ ิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3.  นายชวน ตัง้จนัสริ ิ กรรมการบรหิาร 
4.  นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ ประธานกรรมการบรหิาร กลุ่มธรุกจิอาหารแช่แขง็และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  
5.  นายชาน ชู ชง  กรรมการบรหิาร และอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
6.  นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน และอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
7.  ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน และอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
8.  นายกรีต ิอสัสกุล  กรรมการอสิระ และประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
9.  นายนาถ ลิว่เจรญิ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
10.  นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรวาล ซาบจติต ์เอส กรรมการทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิาร 

รวมกรรมการเขา้รว่มประชุม 11 คน คดิเป็นสดัสว่นการเขา้รว่มประชุม เท่ากบัรอ้ยละ 91.67 ของกรรมการทัง้คณะ 12 คน 
กรรมการบรษิทัทีไ่มไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุม  

1. นายคโิยทากะ คคิชู ิ กรรมการทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิาร  
ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชุม  

1. นายยอรก์ ไอรลั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิกลุ่มบรษิทั 
2. นายยงยทุธ เสฏฐววิรรธน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป ดา้นการเงนิองคก์ร 
3. นายลุโดวกิ การนิ์เยร ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละควบคมุผลการด าเนินงานกลุ่มบรษิทั 
4. นางสาววริยิา เมฆอรณุวทิยา ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละควบคมุผลการด าเนินงานกลุ่มบรษิทั 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั (เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน) 
1. นายพงทว ีรตันะโกเศศ  หุน้ส่วนสายงานสอบบญัช ี
2. นางสาวแพรวพรรณ หวงัวาร ี ผูจ้ดัการอาวโุสสายงานฝ่ายตรวจสอบบญัช ี

ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชุม นางปะราล ีสขุะตุงคะ เลขานุการบรษิทัฯ 

ก่อนเขา้สูว่าระการประชุม เลขานุการบรษิทัไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบวา่ บรษิทัมทีุนช าระแลว้จ านวน 1,192,953,874 บาท แบ่งเป็นหุน้
สามญั 4,771,815,496 หุน้ มผีูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที่ 7 มนีาคม 2562 จ านวน 11,800 ราย และเพื่อเสรมิสร้าง
การก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนเรื่องสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดป้ระกาศใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ร ับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการและการให้สิทธผิู้ถอืหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยผ่านไปยงั
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษทัตัง้แต่วนัที่ 10 กนัยายน 2561 โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
กรรมการและวาระไดจ้นถงึวนัที่ 25 มกราคม 2562 รวมเป็นเวลา 138 วนั ซึ่งพบว่าไม่มผีูใ้ดขอเสนอชื่อบุคคลหรอืวาระเพื่อบรรจุเป็น
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วาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดงันัน้บรษิทัจงึขอเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสอืเชิญ
ประชุมทีส่ง่ใหท้่านผูถ้อืหุน้แลว้ จากนัน้ไดอ้ธบิายวธิกีารนบัคะแนนเสยีงจากทีป่ระชุมดงัน้ี 

• ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหน้ับผูถ้อืหุ้นทุกคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุ้นมีหน่ึง
เสยีง 

• ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วย และ/หรอืงดออกเสยีงเท่านัน้ โดยจะน า
คะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม สว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ด้วยใน
ระเบยีบวาระนัน้ๆ  ทัง้น้ีกเ็พื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม  

• ผูถ้อืหุน้ท่านใดที่ต้องการออกเสยีงลงคะแนนไม่เหน็ด้วย และ/หรอืงดออกเสยีง ใหใ้ช้ใบลงคะแนนที่บรษิทัจดัให้ในการ
ลงคะแนน และโปรดแสดงตวัยกมอืเพื่อใหเ้จา้หน้าทีเ่กบ็รวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถงึนัน้ นอกจากน้ีแลว้ ไดม้ี
สถาบนัการเงนิและกองทุนต่างๆ ทีท่ าหน้าทีเ่ป็นคสัโตเดยีนไดจ้ดัส่งเอกสารมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระ โดยท าการ
ออกเสยีงลงคะแนนมาล่วงหน้าแลว้ ซึง่บรษิทัจะน าผลดงักล่าวขึน้บนจอสไสดใ์นแต่ละวาระต่อไป 

• ทัง้น้ี จ านวนผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไมเ่ท่ากนั เน่ืองจากอาจมผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบางท่าน
เขา้มาประชุมเพิม่เตมิหรอืกลบัก่อน 

เริม่ประชุมเวลา 14.15 น. 
นายไกรสร จนัศริ ิประธานในที่ประชุม ไดก้ล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุน้และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าในวนัน้ีมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมารว่ม
ประชุม 1,939 ราย นับจ านวนหุน้ได ้3,188,298,965 หุน้ หรอืคดิเป็น 66.8152% ของจ านวนหุน้ที่ช าระแล้ว ซึ่งเกนิกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 34. และไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบวา่ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ 
ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัวาระนัน้ๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งชื่อและ
นามสกุลใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ นอกจากน้ี ไดข้ออาสาสมคัรจากผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุมเพื่อเขา้ตรวจสอบการ
รวบรวมคะแนน ซึง่ไดแ้ก่ คณุอมร โควานิชเจรญิ และหลงัจากนัน้ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดงัต่อไปน้ี        

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพชัร ชัน้ 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทศัน์

กองทพับก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธนิ กรงุเทพมหานคร ส าหรบัรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ไดแ้นบไวใ้นหนังสอืเชญิ
ประชุมในหน้า 14 ถงึหน้า 27 

จากนัน้ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี ;  
คุณวิโรจน์ เศรษฐิณ สอบถามดงัน้ี จากรายงานการประชุมครัง้ก่อน ตวัเลขก าไรสุทธใินรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2561 หน้า 20 แสดงก าไรสทุธขิองปี 2560 เท่ากบั 6,020.74 ลา้นบาท ในขณะทีห่นงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ในหน้า 
3 แสดงก าไรสทุธขิองปี 2560 เท่ากบั 5,989.18 ลา้นบาท ต่างกนัเท่ากบั 31.56 ลา้นบาท จงึอยากทราบวา่ท าไมตวัเลขไมต่รงกนั 
คุณวิริยา เมฆอรณุวิทยา ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและควบคุมผลการด าเนินงานกลุ่ม ชี้แจงว่า จากรายงานประจ าปีหน้า 216 หวัข้อ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชีและการจดัประเภทรายการใหม่  ซึ่งจะแสดงผลกระทบของการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวต่องบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  

 จากนัน้ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 3,184,748,400 เสยีง รอ้ยละ 99.8837 

ไมเ่หน็ดว้ย 100 เสยีง รอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง  3,706,810 เสยีง                        รอ้ยละ 0.1163 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 3,188,455,310 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 
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วาระท่ี 2 พิจารณาและรบัรองรายงานประจ าปี 2561 และรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2561 

คณุธรีพงศ ์จนัศริ ิประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั ดงัน้ี 
แม้ว่าในครึ่งปีแรกจะประสบกบัภาวะราคาวตัถุดบิผนัผวนและค่าเงนิบาทแขง็ค่าขึ้น  แต่ในครึ่งปีหลงัของปี 2561 บรษิทั

สามารถฟ้ืนตวัไดจ้ากธรุกจิหลกั ท าใหผ้ลประกอบการปรบัตวัดขีึน้ตามล าดบั โดยบรษิทัมผีลก าไรจากการด าเนินงานปกตใินไตรมาสที ่3 
ทีส่งูสดุในช่วง 3 ปีทีผ่า่นมา และมยีอดขายในไตรมาสที ่4 ทีส่งูสดุเป็นประวตักิารณ์ และยงัมกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงานทีส่งูขึน้ ท า
ใหส้ามารถจา่ยเงนิปันผลและช าระหน้ีไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

บรษิทัมยีอดขายส าหรบัปี 2561 เท่ากบั 133.3 พนัล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน โดยยอดขายในรูปสกุลเงนิเหรยีญ
สหรฐัเท่ากบั 4.1 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.5 จากปีก่อน มาจากปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้  

บรษิทัมกี าไรสุทธจิากการด าเนินงานปกต ิ5,191 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 13.4 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน โดยมกี าไรสุทธติามงบ
การเงนิเท่ากบั 3,256 ลา้นบาท เน่ืองจากมรีายการพเิศษดงัต่อไปน้ี  

1) การตัง้ส ารองคา่ใชจ้า่ยพเิศษทางกฎหมายในสหรฐัอเมรกิาเท่ากบั 1,359 ลา้นบาท  
2) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการปิดธรุกจิแซลมอนแช่เยน็ในสกอตแลนดเ์ท่ากบั 489 ลา้นบาท และ  
3) การดอ้ยคา่ในเงนิลงทุนในธรุกจิฟารม์และเพาะเลีย้งเท่ากบั 87 ลา้นบาท  

ปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลกระทบการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2561 ทีผ่่านมาไดแ้ก่ 
1) ราคาวตัถดิุบปลาทูน่ามีเสถียรภาพมากขึน้  
ราคาวตัถุดบิปลาทูน่าในปี 2561 เฉลีย่อยูท่ี ่1,400-1,700 เหรยีญสหรฐัต่อตนั สง่ผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ของกลุ่มธรุกจิอาหารทะเลแปร
รปูฟ้ืนตวัดขีึน้ในช่วงครึง่หลงัของปี โดยมอีตัราก าไรขัน้ตน้อยูท่ี่รอ้ยละ 16.9 ในปี 2561 
2) ธรุกิจลอ็บสเตอรฟ้ื์นตวั  
อตัราก าไรของธรุกจิลอ็บสเตอรใ์นปี 2561 ฟ้ืนตวัเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่ปี 2559 เน่ืองจากการผลติทีป่รบัตวัดขีึน้ มกีารปรบัราคาให้
สอดคลอ้งกบัราคาวตัถุดบิมากขึน้ และยอดขายลอ็บสเตอรท์ีย่งัมชีวีติไปยงัประเทศจนีทีส่งูขึน้ ท าใหอ้ตัราการท าก าไรของธรุกจิลอ็บ
สเตอรฟ้ื์นตวัดขีึน้ ก าไรขัน้ตน้เท่ากบั 250 ลา้นบาท โดยอตัราก าไรขัน้ตน้ปรบัขึน้มาอยูท่ีร่อ้ยละ 5.3 เมื่อเทยีบกบัรอ้ยละ 1.1 ในปี 2560 
3) รายการค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมาย  
ในไตรมาส 2 บรษิทั ชคิเกน้ออฟเดอะซ ีไดบ้รรลุถงึขอ้ตกลงช าระคา่ชดเชยกบัรา้นคา้ปลกี Walmart ภายใตค้ดตี่อตา้นการผกูขาด 
(Antitrust) และคดอีื่นๆ โดยบรษิทั ชคิเก้นออฟเดอะซ ีไดต้ัง้ส ารองค่าใชจ้า่ยพเิศษทางกฎหมาย คดิเป็นมลูคา่ 44 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ซึง่
เป็นมลูคา่ทีส่ะทอ้นความเสีย่งต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้กบัคดน้ีี 
4) การปิดธรุกิจแซลมอนแช่เยน็ท่ีขาดทุนในประเทศสกอตแลนด ์ 
หลงัจากทีบ่รษิทัยูโรเป้ียน เด ลา เมอ (Européenne de la Mer) ซึง่เป็นบรษิทัลูกของไทยยูเน่ียนไดแ้สดงเจตนารมณ์ทีจ่ะยกเลกิส่วน
งานแซลมอนแช่เยน็ในประเทศสกอตแลนด ์ภายใตก้ารด าเนินงานของบรษิทั The Edinburgh Salmon Company Ltd (ESCo) โดยปิด
ตวัลง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และมกีารบนัทกึค่าใชจ้า่ยเป็นมลูค่า 489 ล้านบาท 
5) การลงทุนเชิงกลยทุธใ์น เรด ลอ็บสเตอร ์ช่วยผลกัดนัการเติบโตของก าไรสทุธิ  
ในปี 2559 บรษิทัไดเ้ขา้ลงทุนเชงิกลยทุธใ์น เรด ลอ็บสเตอร ์ซึง่เป็นบรษิทัผูด้ าเนินกจิการภตัตาคารอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก คดิ
เป็นมลูคา่การลงทุนทัง้สิน้ 575 ลา้นเหรยีญสหรฐั โดยในปี 2561 เงนิลงทุนดงักล่าวไดส้รา้งก าไรใหก้บับรษิทัเป็นมูลค่ากวา่ 456 ล้านบาท 
และแมว้า่ผลการด าเนินงานของ เรด ลอ็บสเตอร์ มกีารฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง แต่ยงัคงอยู่ในระดบัต ่ากว่าที่บรษิทัตัง้เป้าไวแ้ละยงัคงขาดทุนอยู่ 
6) ความผนัผวนของค่าเงิน  
ยอดขายของบรษิทักวา่รอ้ยละ 90 อยูใ่นรปูสกุลเงนิตราต่างประเทศ โดยหลกัๆ เป็นสกุลเงนิเหรยีญสหรฐั เงนิยโูร และเงนิปอนด ์
ตามล าดบั แมว้า่ในระหวา่งปี คา่เงนิบาทไดแ้ขง็คา่ขึน้เมื่อเทยีบกบัเงนิเหรยีญสหรฐั แต่บรษิทัมยีอดขายลดลงเพยีงเลก็น้อยจากปีก่อน 
ส าหรบัยอดขายทีไ่ม่นบัผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นจะมกีารเตบิโตรอ้ยละ 3.5 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน และดว้ยการบรหิารความเสีย่งของ
อตัราแลกเปลีย่นอยา่งเขม้งวด จงึมกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นไดม้ากถงึ 972 ลา้นบาท  
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7) การควบคมุค่าใช้จ่ายในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการควบคุมคา่ใชจ้า่ย การปรบัปรงุประสทิธภิาพในการท างาน และการรเิริม่กจิกรรมควบคมุการใชจ้า่ยใหม่ๆ  
ดงันัน้คา่ใช้จ่ายในการขายและบรหิารจงึลดลงถงึรอ้ยละ 1.2 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน สง่ผลใหอ้ตัราส่วนคา่ใช้จา่ยในการขายและบรหิารต่อ
ยอดขายทรงตวัอยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 10.7 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน  
8) ระดบัหน้ีต่อทุน 
แมว้า่ก าไรจะลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน บรษิทัยงัมกีระแสเงนิสดเท่ากบั 8,401 ลา้นบาท ซึง่มากกวา่ในปี 2560 ถงึเกอืบสามเท่า โดย
กระแสเงนิสดทีเ่พิม่มากขึน้มาจากธรุกจิหลกัทีม่ผีลการด าเนินงานฟ้ืนตวั การจดัการเงนิทุนหมุนเวยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ และราคา
วตัถุดบิทีป่รบัตวัลดลง ท าใหบ้รษิทัสามารถช าระหน้ีไดก้วา่ 3,506 ล้านบาท ดงันัน้ ณ สิน้ปี 2561 อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อื
หุน้จงึลดลงมาอยูท่ี ่1.35 เท่า เมื่อเทยีบกบั ณ สิน้ปี 2560 ที ่1.38 เท่า ซึง่ยงัคงต ่ากวา่ขอ้จ ากดัตามเงื่อนไขการกูย้มืที่ 2.0 เท่า  

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี ; 
คณุมานิตย ์เลิศสาครศิริ สอบถามดงัน้ี 
1) จากรายงานของผูส้อบบญัชบีรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร ์เอบีเอเอส จ ากดั ในรายงานประจ าปีหน้า 173 หวัขอ้ การประมาณการ
หน้ีสนิจากคดฟ้ีองรอ้ง ซึง่เกีย่วกบัคดคีวามเรื่องการต่อต้านการผูกขาด (Antitrust) ในประเทศสหรฐัอเมรกิาของบรษิทั ชคิเกน้ออฟเดอะ
ซ ีซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของ TU กล่าวอยู่ 2 ตวัเลข คอื 21.82 ล้านเหรยีญสหรฐั และ 42.6 ล้านเหรยีญสหรฐั และจากความเหน็ของผูส้อบ
บญัชีที่เขยีนไว้ว่า “ข้าพเจ้าให้ความส าคญักบัประเดน็ดงักล่าวเน่ืองจากความไม่แน่นอนของการประมาณการที่มสีาระส าคญัเกี่ยวกบั
หน้ีสนิจากคดฟ้ีองร้อง การประมาณการดงักล่าวจ าเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิารอย่างมาก และขึ้นอยู่กบัความเป็นไปได้ที่น่าจะ
เกิดขึ้นของเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจรงิ อาจมคีวามแตกต่างจากประมาณการอย่างมสีาระส าคญั จากวธิกีารตรวจสอบที่
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตั ิขา้พเจา้พจิารณาว่าขอ้สมมตฐิานต่างๆ ทีส่ าคญัของผูบ้รหิารทีใ่ชใ้นการประเมนิการดอ้ยค่ามคีวามสมเหตุสมผลและได้
เปิดเผยขอ้มลูไวอ้ยา่งเพยีงพอ” ดเูหมอืนวา่ผูส้อบบญัชกีย็งัไมแ่น่ใจวา่ผูบ้รหิารไดป้ระมาณการไวอ้ยา่งเพยีงพอแล้วใช่หรอืไม ่  
2) คดดีงักล่าวน้ีสิน้สดุแลว้หรอืไม ่อย่างไร 
3) ทางบรษิทัมมีาตรการทีจ่ะป้องกนัเหตุการณ์เช่นน้ีในอนาคตหรอืไม ่อยา่งไร 
คณุยอรก์ ไอรเ์ล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงินกลุ่มบริษทั ชีแ้จงว่า คดคีวามจะยงัคงมอียู่ในสหรฐัอเมรกิาภายใต้

กระบวนการด าเนินคดพีรอ้มโจทยอ์กีหลายคน บรษิทัไดจ้า่ยครึง่หน่ึงของทัง้หมด สว่นอกีครึง่หน่ึงคงคา้งจา่ยในอกี 2-3 ไตรมาสถดัไป 
และคดน้ีียงัไม่จบ คงใช้เวลาอย่างน้อย 6-9 เดอืนทีจ่ะปิดคดน้ีี 
คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ชีแ้จงวา่  
1) ตวัเลข 25 ลา้นเหรยีญสหรฐัคอืจ านวนทีม่กีารช าระแลว้ในระหวา่งปี 2561 ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของทัง้หมดทีบ่รษิทัไดต้ัง้ส ารองไวแ้ล้ว  
2) คดคีวามยงัไมจ่บสิน้ เน่ืองจากเรื่องคดคีวามเป็นเรื่องตอ้งทีใ่ชเ้วลาและการเจรจาต่อรอง แต่กค็าดวา่มคีวามเป็นไปไดท้ี่จะจบไดใ้นปีน้ี  
3) เรื่องคดคีวามดงักล่าวถอืเป็นบทเรยีนทีส่ าคญัของบรษิทัอย่างมาก ดงันัน้บรษิทัจงึไดป้ระกาศนโยบายการปฏบิตังิานตามกฎระเบยีบ
ที่ถูกต้อง รวมถงึการจดัอบรมพนักงานของกลุ่มบรษิทัทัว่โลกให้เหน็ถงึความส าคญั และจดัตัง้คณะกรรมการเพื่อควบคุมดูแลเรื่องการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีส่ าคญั (Compliance Committee) เพื่อช่วยใหก้ารท างานของบรษิทัมคีวามรดักุมมากยิง่ขึน้ 

คณุอนุ ว่องสารกิจ สอบถามวา่ จากทีก่ าไรสทุธใินปีน้ีลดลงคอ่นขา้งมาก จงึอยากทราบวา่สาเหตุทีท่ าใหก้ าไรสุทธลิดลง นอกจากกรณี
คดคีวามทีเ่กดิขึน้แล้ว ในเรื่องอื่นๆ ไดแ้ก่ ราคาวตัถุดบิ การดอ้ยคา่ในเงนิลงทุนในธรุกจิฟารม์ การปิดธรุกจิแซลมอนในสกอตแลนด ์ทาง
บรษิทัสามารถวางใจกบัเรื่องทีเ่กดิขึน้มาในปี 2561 ไดแ้ลว้หรอืไมอ่ยา่งไร 
คณุธีรพงศ ์ จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ ราคาวตัถุดบิทีผ่นัผวนเป็นเรื่องธรรมชาตขิองธรุกจิทีบ่รษิทัไมส่ามารถควบคมุ
ได ้แต่ดว้ยประสบการณ์ 40 ปีทีผ่่านมา กเ็ชื่อวา่บรษิทัสามารถจดัการได ้ส าหรบัปีทีผ่า่นมาในไตรมาสที ่1/2561 เป็นไตรมาสทีบ่รษิทัมี
ก าไรน้อยมากเป็นครัง้แรก สาเหตุหลกัคอืราคาวตัถุดบิปลาทูน่ามคีวามผนัผวนอย่างมาก นัน่คอื มรีาคาขึน้สงูและลดลงต ่าทีสุ่ดอยา่ง
รวดเรว็ภายในหน่ึงไตรมาส นอกจากน้ีค่าเงนิบาทกม็กีารแขง็ค่าขึน้ถงึรอ้ยละ 10 ภายในหน่ึงไตรมาสดว้ยเช่นเดยีวกนั ส่วนไตรมาสที ่2 
ไตรมาสที ่3 และ ไตรมาสที ่4 บรษิทักส็ามารถกลบัมาท าก าไรไดม้ากกวา่หน่ึงพนัลา้นบาทในทุกไตรมาส ผลการด าเนินงานในภาพรวม
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ทัง้ปี 2561 ถา้ไมน่บัรวมรายการพเิศษทีก่ล่าวไปแลว้นัน้ บรษิทัยงัสามารถท าก าไรไดถ้งึเกอืบ 5,200 ลา้นบาท ซึง่ผูบ้รหิารกไ็มไ่ดพ้อใจ
มากนกั แต่ถา้เทยีบกบัสถานการณ์ทีบ่รษิทัตอ้งเผชญิ กต็อ้งถอืวา่เป็นปีทีบ่รษิทัสามารถจดัการไดด้พีอสมควร 

คณุอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า จากการทีเ่งนิบาทแขง็ขึน้จนมาถงึ ณ ปัจจบุนั จะมผีลกระทบกบับรษิทัมากน้อยแค่ไหน 
คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ เป็นทีท่ราบกนัดอียูแ่ลว้วา่คา่เงนิที่แขง็ขึน้ไมไ่ดเ้ป็นเรื่องที่ดกีบัธุรกจิการส่งออก 
แต่ด้วยบรษิทัสามารถบรหิารจดัการทางการเงนิที่รดักุม ท าให้บรษิทัมกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนได้อย่างสม ่าเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม 
คา่เงนิทีแ่ขง็ขึน้ในเวลาอนัรวดเรว็กม็ผีลใหก้ารจดัการมคีวามล าบากมากกวา่ปกต ิดงันัน้ในวนัน้ี บรษิทัจงึเน้นและใหค้วามส าคญัในธุรกจิ 
ในผลติภณัฑ ์และในตลาดทีท่ าก าไรสงู ซึง่จะช่วยใหธ้รุกจิมคีวามเขม้แขง็อยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

คณุอนุ ว่องสารกิจ สอบถามวา่ การลงทุนในธุรกจิ เรด ลอ็บสเตอร ์ทีม่ผีลตอบแทนกลบัมาบา้งแล้วนัน้ ในปีน้ีจะถอืวา่ธรุกจิ เรด ลอ็บ
สเตอร ์เป็นความหวงัในการท าก าไรใหบ้รษิทัไดห้รอืไม ่และส าหรบัการลงทุนในอะแวนติ มผีลตอบแทนเป็นอยา่งไรบา้ง 
คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชี้แจงว่า บริษทัจะยงัสามารถรบัรู้การท าก าไรได้อย่างต่อเน่ืองจากทัง้สองบริษัท 
โดยเฉพาะอะแวนตใินประเทศอนิเดยี เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายอาหารกุง้อนัดบั 1 ในประเทศอนิเดยี และยงัขยายธรุกจิมาท ากุง้แช่แขง็ ซึง่
เป็น 1 ใน 5 อนัดบัของผูส้ง่ออกในประเทศอนิเดยี และขอใหข้อ้มลูเพิม่เตมิกบัผูถ้อืหุน้ว่า ประเทศไทยจากทีเ่คยเป็นผูส้่งออกกุง้อนัดบั 1 
ของโลก ปัจจุบนักลายมาเป็นอนัดบัที ่4 ของโลก สาเหตุที่มอีนัดบัลดลงเพราะผลผลติกุ้งของประเทศไทยลดลงมากกว่าครึง่หน่ึงคอืจาก 
6 แสนตนัต่อปี เหลอืไม่ถงึ 3 แสนตนัต่อปี ในขณะที่การส่งออกกุ้งของประเทศอินเดยีจากอนัดบัที่ 4 มาเป็นอนัดบัที่ 1 ของโลก ดงันัน้
ตอ้งถอืวา่บรษิทัไดล้งทุนในสิง่ทีถู่กตอ้งและคาดวา่จะขยายธรุกจิในประเทศอนิเดยีไดม้ากขึน้ต่อไป 

คณุอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ตลาดจนีเป็นอย่างไรบา้ง 
คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า ตลาดจนีเป็นตลาดทีม่กีารเตบิโตคอ่นขา้งสงู ซึง่บรษิทัต้องเน้นเรื่องของการท า
ก าไร(margin)ใหม้ากขึน้กวา่การเน้นท ายอดขาย 

คณุอนุ ว่องสารกิจ สอบถามวา่ การเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชแีละการจดัประเภทรายการใหมท่ีม่ผีลใหก้ าไรสทุธลิดลงในปี 2560 เป็น
การปฏบิตัติามมาตรฐานบญัช ีTFRS15 ใช่หรอืไม ่ 
คณุวิริยา เมฆอรณุวิทยา ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและควบคมุผลการด าเนินงานกลุ่ม ชี้แจงว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชใีห้
สอดคล้องกันทัง้กลุ่มบริษัท ส าหรบัผลต่าง 31.56 ล้านบาท เกิดจากการรบัรู้ต้นทุนของสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัททัง้ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งท าใหก้ าไรสะสมลดลง และส าหรบัมาตรฐานบญัช ีTFRS15 เป็นเรื่องที่บรษิทัก าลงัจะพจิารณาในปีน้ี ซึ่งยงัไม่สามารถ
บอกผลกระทบไดใ้นตอนน้ี 

วาระน้ีไมต่อ้งลงมต ิเน่ืองจากรายงานดงักล่าวไดจ้ดัท าเรยีบรอ้ยแลว้ และน าเสนอใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบเท่านัน้ 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบญัชี 
ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาและอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบ

บญัช ีตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้  

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี ;  
คณุอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า อยากทราบว่าบรษิทัมีเงนิกู้ยมืและเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้ให้กบักิจการที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง และเงนิ
ลงทุนระยะยาวอื่นลดลงคอ่นขา้งมากจากหน่ึงพนัล้านบาทเหลอืเพยีง 42 ลา้นบาท 
คณุยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ ผู้จดัการทัว่ไป กลุ่มการเงินและภาษีองคก์ร ชี้แจงว่า เป็นรายการให้กู้ยมืกบักลุ่มธุรกิจเพาะพนัธุ์และ
พฒันาพ่อแม่พนัธุกุ์้ง (Hatchery) ส่วนที่กู้ยมืกม็จี านวนเงนิลดลงจากปีก่อน และส าหรบัเงนิลงทุนระยะยาวอื่นที่ลดลงเป็นผลมาจากการ
ขายหุน้ทีบ่รษิทัลงทุนไวอ้อกไป 
 



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

คณุอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ในรายงานประจ าปี หน้า 177 ภาษเีงนิได้คา้งจ่ายสูงขึ้นมากจากปีก่อนที่เท่ากบั 16 ล้านบาทมาเป็น 
439 ลา้นบาทเพราะเหตุใด 
คณุลโูดวิก การนิ์เยร ์ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและควบคมุผลการด าเนินงานกลุ่มบริษทั ชีแ้จงวา่ในเรื่องน้ีเกีย่วขอ้งกบัอตัราภาษทีี่มี

การเปลี่ยนแปลงค่อนขา้งมาก มหีลายปัจจยัในสถานการณ์ที่ไม่มขีอ้จ ากดั รวมถงึมกีารเปลี่ยนแปลงมากมายในอตัราภาษขีองประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ฝรัง่เศส และประเทศอื่นๆ 

คณุอนุ ว่องสารกิจ สอบถามวา่ ในรายงานประจ าปี หน้า 183 ก าไรก่อนภาษจีากการด าเนินงานที่ยกเลกิ 824 ลา้นบาท มาจากการปิด
ธรุกจิแซลมอนในสกอตแลนดท์ัง้หมดใช่หรอืไม ่ 
คณุวิริยา เมฆอรณุวิทยา ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและควบคมุผลการด าเนินงาน ชี้แจงว่า เป็นค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการปิดธุรกจิแซลมอน
ทัง้หมดและคงไมม่คีา่ใชจ้า่ยอื่นอกีแล้ว 
คณุยอรก์ ไอรเ์ล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงินกลุ่มบริษทั ชีแ้จงวา่ เราไดปิ้ดโรงงานแซลมอนในสกอตแลนดแ์ล้ว การผลติ

ไดห้ยดุลงและไดจ้า่ยคา่ชดเชยส าหรบัพนักงานทีอ่อกไป ดงันัน้กรณีน้ีจบลงแลว้ 

คณุอนุ ว่องสารกิจ สอบถามวา่ ในรายงานประจ าปี หน้า 183 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจ านวน 687 ลา้นบาท คอืเงนิลงทุนในบรษิทั เรด 
ลอ็บสเตอร ์ใช่หรอืไม่ 
คณุวิริยา เมฆอรณุวิทยา ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและควบคมุผลการด าเนินงานกลุ่ม ชีแ้จงวา่ ส าหรบัเงนิลงทุนในบรษิทั เรด ลอ็บสเตอร ์
ถูกบนัทกึไปตัง้แต่ปี 2559 แล้ว ส่วนรายการน้ีคอืการลงทุนรอ้ยละ 25.1 ในบรษิทั ธรรมชาต ิซฟู้ีด รเีทล จ ากดั และการลงทุนรอ้ยละ 45 
ในบรษิทั ทยีเูอม็ด ีลกัเซมเบริก์ เอสเออารแ์อล ในประเทศลกัเซมเบริก์  

คณุมานิตย ์เลิศสาครศิริ สอบถามดงัน้ี  
1) ในรายงานประจ าปี หน้า 280 เกี่ยวกบัเรื่องการพจิารณาปรบัปรงุพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานใหน้ายจา้งตอ้งจา่ยคา่ชดเชยให้
ลูกจา้งทีถู่กเลกิจา้งเพิม่เตมิ หากลูกจา้งท างานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขีน้ไป โดยลูกจา้งมสีทิธไิดร้บัคา่ชดเชยไมน้่อยกวา่คา่จา้งอตัรา
สดุทา้ย 400 วนั ทางบรษิทัไดเ้ตรยีมประมาณการหน้ีสนิดงักล่าวแล้วหรอืไมอ่ยา่งไร  
2) จากนโยบายการเมอืงทีแ่ต่ละพรรคมกีารกล่าวถงึการจา่ยคา่แรงขัน้ต ่าที ่400 บาทต่อวนั จะกระทบต่อผลการด าเนินงานอยา่งไร 
เน่ืองจากบรษิทัตอ้งใช้พนักงานจ านวนมากในอุตสาหกรรมการผลติ และจะมมีาตรการจดัการเรื่องน้ีอย่างไร 
3) ในรายงานประจ าปี หน้า 179 คา่ใชจ้า่ยอื่น 167 ลา้นบาทคอืรายการอะไร  
คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ 
1) บรษิทัไดป้ระเมนิแล้ววา่ หากมกีารปรบัปรงุพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานและมผีลบงัคบัใชเ้มื่อใด บรษิทัจะมคีา่ใช้จา่ยเกดิขึน้กวา่ 
200 ลา้นบาท 
2) บรษิทัไดป้ระเมนิสถานการณ์แล้วว่ายิง่คา่แรงสงูขึน้ กจ็ะเป็นตวักระตุ้นใหผู้ป้ระกอบการพจิารณาการลงทุนในเครื่องจกัรเพื่อทดแทน
แรงงานมากขึน้ ซึง่ทางบรษิทักไ็ดเ้ริม่ปรบัเปลีย่นการใชเ้ครื่องจกัรทดแทนแรงงานมา 2-3 ปีแล้ว และยงัคงพจิารณาเรื่องตน้ทุนและ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้อยา่งใกลช้ดิต่อไป 
3) คา่ใชจ้า่ยอื่น คอื ขาดทุนจากการเขา้ท าสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า เน่ืองจากมกีารเปลีย่นแปลงในอตัรา
แลกเปลีย่น 

คณุวิภา สวุณิชย ์สอบถามวา่ ในรายงานประจ าปี หน้า 174 หวัขอ้ ขอ้มลูอื่น ผูส้อบบญัชไีมใ่หค้วามรบัรองและไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่นในรายงานของผูส้อบบญัช ีจงึอยากทราบวา่ ขอ้มลูอื่นคอือะไร 
และในย่อหน้าถดัมา ผู้สอบบญัชีแจ้งว่า หากมกีารแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเ ป็นสาระส าคญั ทางผู้สอบบญัชีจะสื่อสารเรื่อง
ดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ จงึอยากทราบว่า ในฐานะของผู้ถอืหุ้นจะทราบไดอ้ย่างไรหากมกีารสื่อสารกนัหลงัจากสิง่ที่อยู่ใน
รายงานของผูส้อบบญัช ีณ ตอนน้ี และท าใหเ้ขา้ใจวา่ผูส้อบบญัชรีบัรองเพยีงงบการเงนิเท่านัน้ใช่หรอืไม่ 
คณุพงทวี รตันะโกเศศ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตจากบริษทั ไพรซ์วอเตอรเ์ฮาส์คเูปอร ์เอบีเอเอส จ ากดั ชี้แจงว่า วนัที่ที่ระบุในงบ
การเงนิคอืวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ซึ่ง ณ วนันัน้ รายงานประจ ายงัไม่ได้จดัท า ท าให้ทางผู้สอบบญัชีไม่ได้เหน็ข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ใน
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รายงานประจ าปี จงึไม่สามารถรบัรองได ้เป็นเหตุผลใหม้ขีอ้ความตามที่ระบุไว้ดงักล่าว แต่อย่างไรกต็ามหลงัจากวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 
เมื่อมกีารจดัท ารา่งของรายงานประจ าปีแลว้ ทางบรษิทัไดจ้ดัส่งขอ้มลูมาใหผู้ส้อบบญัชสีอบทานแล้ว พบวา่ไมม่ขีอ้มลูใดทีม่คีวามขดัแยง้
หรอืไมส่อดคลอ้งกนั จงึขอแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้สบายใจได้  

คณุวิภา สุวณิชย ์ใหค้วามเหน็ว่ารูส้กึไม่สบายใจเท่าใดนัก เน่ืองจากผูส้อบบญัชใีช้ค าว่า “ถ้า” จงึท าใหดู้น่าตกใจ ในขณะที่ผู้สอบบญัชี
ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนอื่นที่อยู่ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยใช้ค าว่า “หากในการปฏบิตังิาน ขา้พเจา้สรุปไดว้่าขอ้มูลอื่นแสดง
ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัแลว้ ขา้พเจา้ตอ้งรายงานขอ้เทจ็จรงินัน้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไมพ่บวา่มเีรื่องดงักล่าวทีต่อ้งรายงาน” 
คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ขอบคณุผูถ้อืหุน้ทีช่่วยตรวจสอบรายงานและเสนอแนะรายงานของบรษิทัจดทะเบียนอื่น
เพื่อเป็นข้อมูลเปรยีบเทียบให้บรษิทัได้ไปศึกษาต่อไป และขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎในรายงานประจ าปีมคีวาม
ถูกตอ้งและสามารถเปิดเผยได ้

คณุสุพจน์ เอื้อชยัเลิศกลุ ขอให้ผู้สอบบญัชีช่วยรบัรองในวนัน้ีได้หรอืไม่ว่า ข้อมูลอื่นๆ หลงัจาก 20 กุมภาพนัธ์ 2562 เป็นข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถอืและไมไ่ดม้ผีลกระทบใดๆ ต่องบการเงนิทีไ่ดร้บัรองไปแลว้ 
คณุพงทวี รตันะโกเศศ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตจากบริษทั ไพรซ์วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร ์เอบีเอเอส จ ากดั กล่าวว่า สามารถใหค้วาม
เชื่อมัน่วา่ ขอ้มลูอื่นนัน้ไมไ่ดม้ขีอ้ขดัแยง้ใดๆ ต่องบการเงนิทีอ่อกไปแล้วก่อนหน้าน้ี 

คณุปราโมทย ์ลิบรตันสกลุ สอบถามวา่ การดอ้ยคา่ในเงนิลงทุนในธรุกจิฟารม์และเพาะเลีย้ง 87 ลา้นบาท คอืฟารม์ทีไ่หน 
คณุฤทธิรงค ์บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แขง็และธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง ชี้แจงว่า การลงทุนดงักล่าวคอื
การร่วมทุน Joint venture กบับรษิทัญี่ปุ่ น เพื่อท าฟาร์มกุ้งและพฒันาสายพนัธุ์พ่อแม่กุ้งในประเทศไทยที่จงัหวดัพงังา ตรงั และสตูล 
สาเหตุทีต่อ้งบนัทกึการดอ้ยคา่เน่ืองจากผลประกอบการไมด่ ีท าใหต้อ้งบนัทกึการดอ้ยคา่ตามมาตรฐานบญัช ีแต่บรษิทัยงัคงด าเนินธุรกจิ
ต่อไป และคาดวา่จะมผีลประกอบการที่ดขีึน้ในปีน้ี 

คณุปราโมทย ์ลิบรตันสกลุ สอบถามวา่ กุง้มชีวีติทีส่ง่ไปขายในประเทศจนี เป็นกุง้ประเภทไหน  
คณุฤทธิรงค ์บญุมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธรุกิจอาหารแช่แขง็และธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง ชีแ้จงวา่ กุง้มชีวีติแบ่งเป็น 2 
แบบ คอื กุง้ล๊อบสเตอรจ์ากแคนาดาสง่ไปยงัประเทศจนี และกุง้เป็นจากฟารม์ในประเทศไทยน ามาผลติเป็นกุง้ตม้เพื่อสง่ออก 

จากนัน้ ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตังิบการเงนิดงักล่าว 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตังิบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 3,186,991,771 เสยีง รอ้ยละ 99.9503 

ไมเ่หน็ดว้ย 130 เสยีง                          รอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 1,584,228 เสยีง                          รอ้ยละ 0.0497 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 3,188,576,129 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 4  พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรสทุธิส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงนิส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ที่ได้รบัการตรวจสอบแล้วของ

บรษิทั ปรากฏว่าบรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรสุทธปิระจ าปีเท่ากบั 3,256,211,056.67 บาท จงึขอจดัสรรเป็นเงนิปันผลเป็นจ านวนเงนิ 
1,908,726,198.40 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 58.62 ของก าไรสทุธจิากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 แต่เน่ืองจากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ
ครัง้ที่ 3/2561 เมื่อวนัที่ 6 สงิหาคม 2561 ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเป็นจ านวนเงนิ 1,192,953,874.00 บาท หรอืในอตัรา 
0.25 บาทต่อหุน้ โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวนัที่ 3 กนัยายน 2561 ดงันัน้การจ่ายเงนิปันผลในครัง้น้ี จะคงเหลอืเท่ากบั 715,772,324.40 บาท 
หรอืในอตัรา 0.15 บาทต่อหุน้ ส าหรบัทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ จ านวน 4,771,815,496 หุน้ 
  



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบกบัอตัราการจา่ยเงนิปันผลในปีที่ผา่นมา ดงัน้ี 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 5,302.47 5,254.43 5,989.18 3,256.21 

2. จ านวนหุน้ ณ 31 ธนัวาคม      

    มลูคา่ทีต่ราไว ้0.25 บาท 4,771,815,496 4,771,815,496 4,771,815,496 4,771,815,496 

3. รวมเงนิปันผลจา่ยต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.63 0.63 0.66 0.40 

    3.1 เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุน้)  0.32 0.32 0.32 0.25 

    3.2 เงนิปันผลประจ าปี (บาท:หุน้)  0.31 0.31 0.34 0.15 

4. รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ล้านบาท) 3,006.24 3,006.24 3,149.40 1,908.73 

5. สดัสว่นการจา่ยเงนิปันผล (รอ้ยละ) 56.70 57.21 52.58 58.62 

การจา่ยเงนิปันผลดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายของบรษิทัที่จะจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของ
ก าไรสุทธใินแต่ละปี และตัง้แต่ปี 2545 เป็นต้นมา บรษิทัมนีโยบายจะแบ่งจ่ายเงนิปันผล 2 ครัง้ต่อปี ดงันัน้อตัราการจ่ายเงนิปันผลจาก
ผลการด าเนินงานในปี 2561 ซึง่เท่ากบั 58.62% จงึถอืวา่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลตามปกตขิองบรษิทั 

ทัง้น้ี ขอใหน้ายทะเบยีนคอื บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูด้ าเนินการ โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือ
หุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลในวนัที ่7 มนีาคม 2562 ซึง่เงนิปันผลจ านวน 0.15 บาทต่อหุน้ มาจากก าไรส่วนทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน 
จงึไมต่อ้งเสยีภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย ดงันัน้ผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถขอเครดติภาษไีด้ ก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัองัคารที ่23 เมษายน 2562 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี ;  
คณุสพุจน์ เอือ้ชยัเลศิกุล สอบถามวา่ บรษิทัมกี าไรสะสมคงเหลอืเท่าไรหลงัจากจา่ยเงนิปันผลในครัง้น้ีแลว้  
คณุยงยทุธ เสฏฐววิรรธน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป กลุ่มการเงนิและภาษอีงคก์ร ชีแ้จงว่า ในรายงานประจ าปี หน้า 178 บรษิทัมกี าไรสะสมทีย่งัไมไ่ด้
จดัสรรเท่ากบั 29,547 ลา้นบาท โดยมเีงนิปันผลจ่ายในครัง้น้ีเท่ากบั 715 ลา้นบาท 

จากนัน้ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารจดัสรรก าไรสทุธสิ าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
ที่ประชุมผูถ้อืหุน้มมีติเป็นเอกฉันท ์อนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธสิ าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 เป็นเงนิปันผล ดว้ย

คะแนนเสยีงดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 3,188,581,019 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 10 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 3,188,581,029 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 
ประธานฯ ไดข้อให ้ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นผูช้ีแ้จงในวาระน้ี  
ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

บทบญัญตัขิองพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกอบกบัตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 17 รวมถงึเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมา  
ภบิาลที่ด ีทางฝ่ายเลขานุการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารเปิดโอกาสใหส้ทิธผิูถ้อืหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ร ับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี โดยไดน้ าสง่เอกสารที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดเผยแพร่ต่อผูถ้อืหุน้ผ่านทางสื่ออเิลก็โทรนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และดาวโหลดไวท้ี ่Website ของบรษิทัตัง้แต่วนัที ่10 กนัยายน 2561 และก าหนดใหผู้ถ้อืหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและ
วาระไดจ้นถงึวนัที ่25 มกราคม 2562 ซึง่เมื่อครบก าหนดเวลาแล้ว พบวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอรายชื่อกรรมการเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
ดงันัน้มกีรรมการจ านวน 4 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 12 ท่านจะตอ้งออกตามวาระ โดยมรีายนามดงัต่อไปน้ี 



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

1. นายเชง  นิรตุตนิานนท์ 
2. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้  กรรมการอสิระ 
3. นายชาน ชู ชง 
4. นายคโิยทากะ คคิชู ิ ไมไ่ดม้าร่วมประชุมในวนัน้ี และเน่ืองจากนายคโิยทากะ คคิชู ิตวัแทนกรรมการจากบรษิทั มติซูบชิ ิ
คอรป์อเรชัน่ ไดข้อลาออกจากต าแหน่ง จงึเสนอนายโนรโิอะ ไซกุสะ เป็นกรรมการเขา้ใหมแ่ทนนายคโิยทากะ คคิชู ิ

ส าหรบักรรมการทัง้ 4 ท่าน คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ไดแ้จง้ประวตัขิองแต่ละท่านไวแ้ล้วในหนังสอืเชญิประชุมที่จดัส่งไป
ให้ในหน้า 32 ถึงหน้า 35 และเพื่อความโปร่งใสในการพจิารณาเลือกตัง้กรรมการ ดร.ธรรมนูญ ได้ขอเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ครบ
ก าหนดวาระและมารว่มประชุมในวนัน้ีออกจากหอ้งประชุม  

คณะอนุกรรมการสรรหาได้พจิารณาประวตัิและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านและ
กรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่านแล้ว เหน็ว่ามคีุณสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด มคีวามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ 
สามารถที่จะช่วยบรหิารกจิการใหม้ปีระสทิธภิาพดว้ยความเรยีบรอ้ย ดงันัน้ หากใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัต่ออกีวาระหน่ึง จะท า
ให้การด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปอย่างต่อเน่ือง จงึเหน็สมควรให้เสนอชื่อบุคคลทัง้ 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น เพื่อเลือกตัง้
กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง และเป็นกรรมการเขา้ใหม่อกี 1 ท่าน และเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการพจิารณา ส าหรบักรรมการท่านที่เป็นผู้ถอืหุ้นของบรษิทั กจ็ะไม่ออกเสยีงในการเลอืกตัง้ตนเองเป็นกรรมการและ
ขณะน้ีไดอ้อกจากหอ้งประชุมไปดว้ยแลว้  

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม : ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 
จากนัน้ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตเิลอืกตัง้กรรมการ โดยพจิารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดงัน้ี 

1. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ นายเชง  นิรุตตนิานนท์ กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง ซึ่งจ านวนหุน้ที่ใช้
ในการออกเสยีงลงคะแนนให้ นายเชง  นิรุตตนิานนท์ ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง เท่ากบั จ านวนหุน้ที่มาประชุมทัง้สิ้นหกั
ออกดว้ยจ านวนหุน้ของนายเชง  นิรตุตนิานนท ์จ านวน 265,592,316 หุน้ ซึง่คงเหลอืเท่ากบั 2,922,999,314 หุน้  

โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้นายเชง  นิรตุตนิานนท ์เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึงดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 2,441,078,928 เสยีง รอ้ยละ 83.5128 

ไมเ่หน็ดว้ย 481,905,886 เสยีง รอ้ยละ 16.4867 

งดออกเสยีง 14,500 เสยีง                          รอ้ยละ 0.0005 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 2,922,999,314 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

2. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้  กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอสิระอกีวาระหน่ึง ซึง่จ านวนหุน้
ทีใ่ชใ้นการออกเสยีงลงคะแนนให ้นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึงเท่ากบั จ านวนหุน้ทีม่าประชุมทัง้สิ้นหกั
ออกดว้ยจ านวนหุน้ของนายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้  จ านวน 50,000 หุน้ ซึง่คงเหลอืเท่ากบั 3,188,541,638 หุน้  

โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ เป็นกรรมการอสิระอกีวาระหน่ึงดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 2,706,240,533 เสยีง รอ้ยละ 84.8739 

ไมเ่หน็ดว้ย 482,286,605 เสยีง รอ้ยละ 15.1256 

งดออกเสยีง 14,500 เสยีง                          รอ้ยละ 0.0005 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 3,188,541,638 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 
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3. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ นายชาน ชู ชง กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง ซึง่จ านวนหุน้ทีใ่ชใ้นการออก
เสยีงลงคะแนนให ้นายชาน ชู ชง ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึงเท่ากบั จ านวนหุน้ทีม่าประชุมทัง้สิน้หกัออกดว้ยจ านวนหุ้นของ 
นายชาน ชู ชง จ านวน 12,295,272 หุน้ ซึง่คงเหลอืเท่ากบั 3,176,296,391 หุน้  

โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้นายชาน ชู ชง เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึงดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 2,713,921,501 เสยีง รอ้ยละ 85.4430 

ไมเ่หน็ดว้ย 462,360,390 เสยีง รอ้ยละ 14.5565 

งดออกเสยีง 14,500 เสยีง                          รอ้ยละ 0.0005 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 3,176,296,391 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ นายโนรโิอะ ไซกุสะ เป็นกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งจ านวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียง
ลงคะแนนให้ นายโนรโิอะ ไซกุสะ ด ารงต าแหน่งกรรมการ เท่ากบั จ านวนหุน้ที่มาประชุมทัง้สิน้หกัออกดว้ยจ านวนหุน้ของนายโนรโิอะ 
ไซกุสะ จ านวน - หุน้ ซึง่คงเหลอืเท่ากบั 3,188,591,663 หุน้  

โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้นายโนรโิอะ ไซกุสะ เป็นกรรมการเขา้ใหม่ดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 2,731,878,520 เสยีง รอ้ยละ 85.6766 

ไมเ่หน็ดว้ย 456,668,643 เสยีง รอ้ยละ 14.3220 

งดออกเสยีง 44,500 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0014 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 3,188,591,663 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

ดงันัน้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการของบริษทัจึงมี
รายนามดงัน้ี 

1. นายไกรสร จนัศริ ิ  
2.  นายเชง นิรตุตนิานนท์  
3. นายชวน ตัง้จนัสริ ิ  
4. นายธรีพงศ์ จนัศริ ิ  
5. นายฤทธริงค ์           บุญมโีชต ิ  
6. นายโนรโิอะ ไซกุสะ  
7. นายชาน ชู ชง  
8. นายราวนิเดอร ์สงิห์ เกรวาล ซาบจติต ์เอส  
9. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ กรรมการอสิระ 
10. ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย กรรมการอสิระ 
11. นายกรีต ิ อสัสกุล กรรมการอสิระ 
12. นายนาถ ลิว่เจรญิ กรรมการอสิระ 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 และโบนัสกรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
ประธานฯ ไดข้อใหด้ร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชีแ้จงในวาระน้ี  
ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 20 
กุมภาพนัธ์ 2562 เพื่อพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2562 โดยค านึงถึงความรบัผดิชอบและการ
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ปฎิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรยีบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั รวมทัง้
พจิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิทั เสนอให ้

1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิแก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2562 เท่าเดมิ ซึง่สรุปไดด้งัน้ี 
 คา่ตอบแทน 

รายเดอืน 
คา่เบีย้ประชุมต่อ

ครัง้ 
คา่ตอบแทนรายปี     

เม.ย 2562 – ม.ีค. 2563 
คณะกรรมการบรษิทั 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 
- กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
- กรรมการอสิระ 

 
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 (มาจากกรรมการอสิระ) 
- กรรมการอสิระ 

 
50,000,00 
25,000.00 

 
- 
- 

 

อนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
- ประธาน (มาจากกรรมการอสิระ) 
- กรรมการ (มาจากกรรมการอสิระ) 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
240,000.00 
120,000.00 

อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
- ประธาน (มาจากกรรมการอสิระ) 
- กรรมการ (มาจากกรรมการอสิระ) 
- กรรมการบรหิาร 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
240,000.00 
120,000.00 
  80,000.00 

2) วงเงนิประกนัคุม้ครองสขุภาพไมเ่กนิ 700,000 บาทต่อปีเฉพาะกรรมการทีม่อีายใุมเ่กนิ 70 ปี และมถีิน่พ านกัในประเทศ
ไทย  

3) โบนสักรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 มหีลกัเกณฑด์งัน้ี ใหจ้า่ยโบนสักรรมการทัง้คณะในอตัรารอ้ยละ 0.5 
ของเงนิปันผลของบรษิทั ซึ่งเท่ากบั 9.54 ลา้นบาท โดยก าหนดใหโ้บนสักรรมการส าหรบัประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนสัทีจ่า่ยให้
กรรมการ และก าหนดจา่ยโบนสักรรมการในวนัที ่24 เมษายน 2562 

นอกจากน้ีเพื่อความสะดวกในการโอนเงนิไปยงัต่างประเทศใหก้บักรรมการชาวต่างชาตทิัง้ 2 ท่าน จงึขอใหจ้า่ยคา่ตอบแทน
กรรมการรายเดอืนๆ ละ 25,000 บาทและคา่เบี้ยประชุมต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมรวมกนัเป็นรายปี 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี ;  
คณุอนุ ว่องสารกิจ สอบถามวา่ บรษิทัมเีหตุผลเช่นไรในการจา่ยโบนสักรรมการทีอ่งิตามการจา่ยเงนิปันผล ในขณะทีบ่างบรษิทัจ่าย
โบนสักรรมการองิตามรายไดห้รอืก าไรสทุธ ิและเหตุใดประธานกรรมการจงึไดร้บัโบนสักรรมการเป็นสองเท่าของกรรมการ ในขณะทีบ่าง
บรษิทัจา่ยโบนสักรรมการใหป้ระธานกรรมการเท่ากบั 1.5 เท่า 
ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระและประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงวา่ บรษิทัพจิารณา
ใหก้รรมการไดร้บัโบนสัจากผลประกอบการทีไ่ดจ้ดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ก่อน ซึ่งน่าจะเหมาะสมกวา่เพราะเป็นการวดัความสามารถและ
ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการองคก์ร สว่นทีจ่า่ยโบนสักรรมการใหก้บัประธานกรรมการเป็นสองเท่าของกรรมการ เน่ืองจากบรษิทัใช้
หลกัการทีเ่ป็นสากล รวมถงึพจิารณาจากขอ้มลูส ารวจของอุตสาหกรรมและบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้พบวา่เป็นอตัราที่
เหมาะสม 

คณุศิริวรรณ สมานมิตร อยากสอบถามเป็นความรูว้า่ บรษิทัเอกชนมหีลกัเกณฑใ์นการก าหนดการจา่ยคา่ตอบแทนรายเดอืนและค่า
เบีย้ประชุมของกรรมการอยา่งไร เพื่อเปรยีบเทยีบกบัหน่วยงานราชการซึง่ท างานอยู่ 
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ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ ชีแ้จงวา่ บรษิทัก าหนดจา่ยคา่ตอบแทนโดยแบ่งเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนและคา่เบี้ย
ประชุมซึง่อา้งองิจากมาตรฐานทีเ่ป็นสากลและเป็นที่นิยมในการใชห้ลกัเกณฑน้ี์ 

คณุวิภา สวุณิชย ์สอบถามวา่ ในการจ่ายโบนสักรรมการทีอ่ตัรารอ้ยละ 0.5 ของเงนิปันผลนัน้ บรษิทัใช้เกณฑน้ี์มานานแลว้หรอืไม ่และมี
การเปลี่ยนแปลงอตัราการจา่ยบา้งหรอืไม่ 
ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ ชี้แจงว่า บรษิทัใช้เกณฑก์ารจ่ายน้ีตัง้แต่ปี 2559 ถงึปัจจุบนัเป็นปีที่ 4 ส่วนที่ก าหนดใน
อตัรารอ้ยละ 0.5 กเ็ป็นอตัราทีอ่า้งองิกบับรษิทัอื่นๆ ทีม่มีลูคา่ตามราคาตลาดทีใ่กลเ้คยีงกนัในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

จ านวนหุน้ทีใ่ชใ้นการออกเสยีงลงคะแนน หกัดว้ยจ านวนหุน้ของกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี 7 ท่าน เท่ากบัจ านวน 
852,630,928 หุน้ ดงันัน้คงเหลอืเท่ากบั 2,335,960,786 หุน้  

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 และโบนสักรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 2,316,757,504 เสยีง รอ้ยละ 99.1779 

ไมเ่หน็ดว้ย 19,195,782 เสยีง รอ้ยละ 0.8218 

งดออกเสยีง 7,500 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0003 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 2,335,960,786 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 
ประธานฯ ไดข้อใหค้ณุศกัดิ ์เกีย่วการคา้ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงในวาระน้ี  
คุณศกัดิ ์เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรยีนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 36 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบ
บญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2562  คณะกรรมการไดพ้จิารณาแล้วขอเสนอ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั (PWC) เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  เน่ืองจาก PWC มผีลการปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ โดย PWC มเีครอืขา่ยครอบคลุมใน
หลายประเทศและเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล จงึน าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชี
ส าหรบัปี 2562 ดงัน้ี  

 2561 2562 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

- นายสมชาย จณิโณวาท  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3271 หรอื  
- นายวเิชยีร กิง่มนตร ี 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3977 หรอื  
- นายพงทว ีรตันะโกเศศ  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 7795 หรอื  
- นายประสทิธิ ์เยื่องศรกุีล  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4174 
และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งต้น
ไมส่ามารถปฏบิตังิานใหบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู
เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จะจดัหาผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตอื่นของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอ
บเีอเอส จ ากดั แทนได ้

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั 
- นายพงทว ีรตันะโกเศศ  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 7795 หรอื  
- นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3760 หรอื  
- นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสขุ  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4599   
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีร ับอนุญาตดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานให้บริษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จะจัดหา
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของบรษิทั ไพรซ้วอเตอร์
เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั แทนได ้



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

คา่สอบบญัชสี าหรบังบประจ าปี 
2562 

1,837,475 บาท 
(เพิม่ขึน้ 183,725 บาทจากปี 2560) 

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

คา่สอบทานส าหรบังบการเงนิ
รายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 

1,029,000 บาท 
(เพิม่ขึน้ 110,250 บาทจากปี 2560) 

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

คา่ตรวจสอบบญัชตีามบตัร
สง่เสรมิการลงทุน 

90,000 บาท 
(เพิม่ขึน้ 50,000 บาทจากปี 2560) 

90,000 บาท 
(เท่าเดมิ) 

อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาจากผลงานประกอบกบัเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชกีบับรษิทัอื่นแล้ว เหน็ว่า 
ค่าสอบบญัชยีงัคงอยู่ในเกณฑท์ี่เหมาะสม รวมถงึผูส้อบบญัชตีามรายชื่อขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูเ้กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบ
การเงนิของบรษิทั 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม : ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 
จากนัน้ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชี 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 3,117,683,812 เสยีง รอ้ยละ 97.7762 

ไมเ่หน็ดว้ย 70,797,322 เสยีง รอ้ยละ 2.2203 

งดออกเสยีง 110,580 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0035 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 3,188,591,714 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย 
ประธานฯ ขอใหค้ณุธรีพงศ ์จนัศริ ิประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูช้ีแ้จงในวาระน้ี  
ตามที่ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ได้มมีติอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย 

ภายในวงเงนิจ านวนไมเ่กนิ 40,000 ลา้นบาท (หรอืเงนิสกุลอื่นในจ านวนเทยีบเท่า) ไปแลว้นัน้ ตามรายงานการประชุมฉบบัคดัยอ่ในหน้า 
40-41 ของหนังสอืเชญิประชุม ในปัจจุบนั ณ วนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2562 ทางบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีารออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้ว
และมหีน้ีคงคา้งอยูจ่ านวน 33,046 ลา้นบาท โดยจ าแนกรายละเอยีดไดด้งัน้ี 

รุ่น สญัลกัษณ์ของหุ้นกู้ ยอดเงินรวม 
(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้  
(ต่อปี) 

วนัท่ีออกหุ้นกู้ วนัครบก าหนด
ไถ่ถอน 

# 3/2554 TU217A 1,500 5.02% 27 ก.ค. 2554 27 ก.ค. 2564 
# 3/2557 TU212A 1,550 4.69% 6 ก.พ. 2557 6 ก.พ. 2564 
# 4/2557 TU242A 1,050 5.18% 6 ก.พ. 2557 6 ก.พ. 2567 
# 5/2557 TU210A 1,000 4.21% 9 ต.ค. 2557 9 ต.ค. 2564 
# 6/2557 TU240A 3,500 4.58% 9 ต.ค. 2557 9 ต.ค. 2567 
# 1/2559 TU264A USD 75 mn 3.66% 11 เม.ย. 2559 11 เม.ย. 2569 

  (เทยีบเท่า 2,446 ลา้นบาท ทีอ่ตัราแลกเปลีย่น ธปท. ที ่32.6148 เมือ่ 28 ธ.ค. 2561) 
# 2/2559 TU197A 6,000 2.03% 20 ก.ค. 2559 20 ก.ค. 2562 
# 3/2559 TU217A 2,000 2.32% 20 ก.ค. 2559 20 ก.ค. 2564 
# 4/2559 TU237A 2,000 2.79% 20 ก.ค. 2559 20 ก.ค. 2566 
# 1/2560 TU201A 3,500 2.49% 19 ม.ค. 2560 19 ม.ค. 2563 
# 2/2560 TU221A 2,000 2.91% 19 ม.ค. 2560 19 ม.ค. 2565 



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

รุ่น สญัลกัษณ์ของหุ้นกู้ ยอดเงินรวม 
(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้  
(ต่อปี) 

วนัท่ีออกหุ้นกู้ วนัครบก าหนด
ไถ่ถอน 

# 3/2560 TU241A 2,500 3.58% 19 ม.ค. 2560 19 ม.ค. 2567 
# 4/2560 TU271A 4,000 3.94% 19 ม.ค. 2560 19 ม.ค. 2570 

 จ านวนรวมทัง้ส้ิน 33,046    

ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมยีอดเงนิกู้คงเหลอืทัง้สิน้ 64,499.13 ล้านบาท โดยจ าแนก
เป็นเงนิกู้ระยะยาวจ านวน 51,031.15 ล้านบาท (หรอืรอ้ยละ 79.12 ของเงนิกู้ทัง้หมด) และ เงนิกู้ระยะสัน้จ านวน 13,467.98 ล้านบาท 
(หรอืรอ้ยละ 20.88 ของเงนิกูท้ ัง้หมด) โดยทีเ่งนิกูร้ะยะยาวเป็นเงนิทีไ่ดร้บัจากการออกหุน้กูจ้ านวน 36,162.49 ลา้นบาท (ซึง่เป็นวงเงนิที่
อยู่ภายใต้การอนุมตจิากที่ประชุมผูถ้อืหุน้) และการกู้เงนิระยะยาวจากธนาคารจ านวน 14,868.66 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่จะครบก าหนด
อายุสญัญาภายใน 1-2 ปี  โดยมีสดัส่วนโครงสร้างเงินกู้ระยะสัน้และระยะยาวเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการใช้เงินระยะสัน้เพื่อ
หมุนเวยีนในกิจการและระยะยาวเพื่อการลงทุน โดยที่หุน้กู้เป็นแหล่งเงนิกู้ระยะยาวที่มตี้นทุนที่ต ่ากว่า มกี าหนดการช าระแน่นอนและ
ยาวนานกว่า และมเีงื่อนไขทีผ่่อนคลายกว่าแหล่งเงนิกู้ระยะยาวแหล่งอื่น รวมทัง้บรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อยยงัคงมกีารขยายตวัอยา่ง
ต่อเน่ืองจากธุรกจิปัจจุบนั บรษิทั และ/หรอื บรษิทัย่อยจงึมคีวามจ าเป็นในการใช้วงเงนิการออกหุ้นกู้มากขึ้นเพื่อความคล่องตวัในการ
บรหิารทางการเงนิของบรษิทั และ /หรอื  บรษิทัย่อยต่อไป และเพื่อเป็นการรองรบัแผนการบรหิารจดัการดา้นการเงนิของบรษิทัฯ และ/
หรอื บรษิทัย่อย จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารเพิม่วงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู้ของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย จาก
เดมิ ภายในวงเงนิจ านวนไม่เกนิ 40,000 ล้านบาท (หรอืเงนิสกุลอื่นในจ านวนเทยีบเท่า) เป็น ภายในวงเงนิจ านวนไม่เกนิ 50,000 ล้าน
บาท (หรอืเงนิสกุลอื่นในจ านวนเทยีบเท่า) โดยใหถ้อืว่า หุน้กูข้องบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ย ทีไ่ดม้กีารออกและเสนอขายไปแล้วก่อน
หน้าน้ีและยงัมหีน้ีคงคา้งอยู ่เป็นหุน้กูท้ีอ่อกและเสนอขายภายในวงเงนิ 50,000 ลา้นบาทดงักล่าว ทัง้น้ี ส าหรบัการออกและเสนอขายหุ้น
กู้ของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อยดงักล่าว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือ ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรอบเงื่อนไขและข้อก าหนดใน
เบือ้งตน้ของหุน้กูท้ีบ่รษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอ่ยจะออกและเสนอขาย ดงัน้ี 
ประเภทหุน้กู้ หุน้กูไ้มว่า่ประเภทใดๆ ซึง่รวมถงึ (แต่ไมจ่ ากดัเฉพาะ) หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิหุน้

กู้มปีระกนัหรอืไม่มปีระกนั  หุน้กู้ที่มอีนุพนัธแ์ฝง หุน้กู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมกีารเลิก
บรษิทั (perpetual) หุ้นกู้ที่มลีกัษณะคล้ายทุน หุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้ประเภทอื่นใด 
(รวมเรยีกวา่ “หุ้นกู้”) 

วตัถุประสงคใ์นการออกและเสนอขาย
หุน้กู้ 

สนับสนุนการขยายตวัของกจิการ ขยายก าลงัการผลติ ลงทุนและ/หรอืพฒันาโครงการทีม่ี
อยู่แล้วหรอื/หรอืโครงการใหม่ เขา้ซื้อกจิการเพื่อขยายตลาดและการลงทุน ช าระเงนิกู้ยมื
จากสถาบนัการเงนิ ช าระหน้ีเพื่อการรไีฟแนนซ์ เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ปรบัปรุงกิจการ 
และ/หรอื เพื่อการด าเนินกิจการอื่นๆ ของบรษิทัฯ โดยทัว่ไป และ/หรอื เพื่อน าเงนิไปให้
บรษิทัในเครอืกู้เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ และ/หรอื เพื่อเป็นการบรหิารจดัการด้านการเงิน
หรอือตัราสว่นทางการเงนิของบรษิทัฯ  และ/หรอื บรษิทัยอ่ย 

การเสนอขาย เสนอขายในประเทศไทย และ/หรอื ในต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อประชาชนเป็นการ
ทัว่ไป ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรอื ผูล้งทุนในวงจ ากดั โดยจะออก
และเสนอขายหุน้กู้ทัง้หมดในคราวเดยีวหรอืแบ่งเป็นหลายคราว และแบ่งเป็นหุน้กู้ออกเป็น
หลายรุ่นกไ็ด ้เสนอขายรายครัง้หรอืในลกัษณะโครงการ และเสนอขายควบกบัหรอืพร้อม
กบัหลกัทรพัยอ์ื่นกไ็ด ้

  



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

วงเงนิ ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นในจ านวนเทียบเท่า) ในลกัษณะหมุนเวียน 
(revolving basis) กล่าวคอื บรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ย สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้
ได้ภายในวงเงินดงักล่าว โดยมีจ านวนวงเงินต้นของหุ้นกู้คงค้างทัง้หมดที่ออกภายใต้
วงเงนิดงักล่าว ณ ขณะใดขณะหน่ึง รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกนิ 50,000 ล้านบาท (หรอืเงนิสกุล
อื่นในจ านวนเทยีบเท่า)  

สทิธใินการไถ่ถอนก่อนก าหนด บรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย (แล้วแต่กรณี) และ/หรอื ผูถ้อืหุน้กู้ อาจมหีรอืไม่มสีทิธไิถ่ถอน
หุน้กูก่้อนครบก าหนดกไ็ด ้ทัง้น้ี เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กู้ทีจ่ะออกแต่ละ
คราว 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่น ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารด้านการเงนิกลุ่มบรษิทั เป็นผู้มี
อ านาจร่วมกนัในการก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ เพิม่เติมเกี่ยวกบัหุ้นกู้ (เช่น 
สกุลเงนิ อตัราดอกเบี้ย ระยะเวลาไถ่ถอน ราคาเสนอขาย จ านวนหุน้กู้ที่จะเสนอขายในแต่
ละครัง้ อายหุุน้กูห้รอืโครงการ เป็นตน้) เงื่อนไขและวธิกีารการเสนอขายหุน้กู ้และเรื่องอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) รายละเอียดเกี่ยวกับ
หลกัประกนัของหุน้กู ้ผูค้ ้าประกนั หรอื credit enhancers ประเภทอื่นใด (ถา้ม)ี 

ในการน้ี ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาและอนุมตัใินเรื่องดงัต่อไปน้ี  
(1) อนุมตักิารเพิม่วงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู้ของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ย จากเดมิ ภายในวงเงนิจ านวนไม่เกิน 

40,000 ล้านบาท (หรอืเงนิสกุลอื่นในจ านวนเทียบเท่า) เป็น ภายในวงเงนิจ านวนไม่เกนิ 50,000 ล้านบาท (หรอืเงนิสกุลอื่นในจ านวน
เทยีบเท่า) ในลกัษณะหมนุเวยีน โดยมจี านวนวงเงนิต้นของหุน้กูค้งคา้งทัง้หมดทีอ่อกภายใต้วงเงนิดงักล่าว ณ ขณะใดขณะหน่ึง รวมกนั
ทัง้สิน้ไมเ่กนิ 50,000 ลา้นบาท (หรอืเงนิสกุลอื่นในจ านวนเทยีบเท่า) 

(2) อนุมตัใิหป้ระธานเจา้หน้าที่บรหิาร และ ประธานเจา้หน้าที่บรหิารดา้นการเงนิกลุ่มบรษิทั เป็นผูม้อี านาจร่วมกนัในการ
ด าเนินการต่างๆ เกีย่วกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ตามทีป่ระธานฯ เสนอไปในขา้งตน้ ซึง่รวมถงึ (แต่ไมจ่ ากดัเฉพาะ) การด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

(2.1) การก าหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ลดหรอืเพิม่ และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและ
เสนอขาย ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพะ) ข้อก าหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ จ านวนหุ้นกู้ อตัราดอกเบี้ย 
ระยะเวลาจองซื้อ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ หลกัประกนัหรือการค ้าประกนั ค ารบัรองและค ารบัประกนั เงื่อนไขทาง
การเงนิ ค าจ ากดัความ วธิกีารเสนอขายและการจดัสรรหุน้กู ้ 

(2.2) การก าหนดรายละเอยีดและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกบัแผนการระดมทุนโดยการออกหุน้กู้ของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทั
ย่อย และเรื่องอื่นๆ ที่จ าเป็นหรอืเกี่ยวข้องกบัการดงักล่าว เช่น การแต่งตัง้ และ/หรอื ถอดถอนที่ปรกึษาทางการเงนิ ผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายหุน้กู้ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื นายทะเบยีนหุน้กู ้ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้ (หรอืทรสัต)ี ตวัแทนช าระ
เงนิ และทีป่รกึษากฎหมาย รวมถงึการน าหุน้กู้ดงักล่าวไปจดทะเบยีนเป็นหลักทรพัยก์บัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย ตลาดรองแหง่ใดๆ หรอืตลาดหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ รวมถงึหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามความจ าเป็นและสมควร 

(2.3) การเข้าท าและเป็นคู่สญัญาเพื่อให้สถาบนัการเงนิในไทยหรอืต่างประเทศ เข้าเป็นผู้ค ้าประกนัหน้ีหุ้นกู้ หรอืการให้ 
credit enhancement ประเภทอื่นๆ ตามรายละเอยีดและเงื่อนไขที่เหน็สมควรเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย (แล้วแต่
กรณี) 

(2.4) การเขา้ท าธรุกรรมอนุพนัธท์างการเงนิ และ/หรอื สญัญาใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัความเสีย่งของ
บรษิทัทีเ่กดิจากการออกหุน้กู้และการเสนอขายหุน้กู้ รวมถงึและไม่จ ากดัเพยีงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต่ออายสุญัญา ลดอายสุญัญา หรอื 
ยกเลกิสญัญาอนุพนัธท์างการเงนิ และ/หรอื สญัญาใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว 

(2.5) การเจรจา ตกลง เขา้ท า ลงนาม รบัรอง สง่มอบ และแกไ้ขเพิม่เตมิ สญัญา ขอ้ตกลง และ/หรอื เอกสารต่างๆ ทัง้หมด
ทัง้ปวงทีเ่กีย่วขอ้งกบัหรอืจ าเป็นส าหรบัการใด ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 
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(2.6) ด าเนินการอื่นใดอนัที่เกีย่วขอ้งหรอืจ าเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวจนเสรจ็การ ทัง้น้ี ตามทีผู่ร้บัมอบอ านาจ
พจิารณาแล้วและเหน็วา่จ าเป็นและสมควร 

(3) ในกรณีที่ประธานเจา้หน้าที่บรหิารและประธานเจา้หน้าที่บรหิารดา้นการเงนิกลุ่มบรษิทั  ไดร้่วมกนัใช้อ านาจด าเนินการ
ตามที่ไดร้บัมอบหมาย ดงัปรากฎในขอ้ 2.1) ถงึขอ้ 2.6) ขา้งต้นแล้ว กรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทัฯ หรอืของบรษิทัย่อยที่ออก
หุน้กู้ (แล้วแต่กรณี) หรอืบุคคลผูไ้ดร้บัมอบอ านาจจากกรรมการดงักล่าว สามารถลงนาม เพื่อลงนามเอกสาร หรอื สญัญา หรอื เอกสาร
อื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและการเสนอขายหุน้กูต้ามขอ้ 2.1) ถงึ 2.6) เพื่อใหก้ารด าเนินการต่างๆ ลุล่วงตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ 

วาระน้ีตอ้งผา่นมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่เขา้รว่ม
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี ; 
คณุอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า บรษิทัมหีุน้กูท้ีถ่งึก าหนดตอ้งไถ่ถอนเท่าไร และปัจจบุนับรษิทัไดร้บัเครดติเรตติง้เป็นเท่าใด 
คณุยงยทุธ เสฏฐวิวรรธน์ ผู้จดัการทัว่ไป กลุ่มการเงินและภาษีองคก์ร ชีแ้จงวา่ บรษิทัมหีุน้กูท้ี่จะครบก าหนดในปีน้ีทัง้หมด 9,125 
ลา้นบาท โดยในเดอืนกุมภาพนัธม์คีรบไปแล้ว 3 พนักวา่ล้านบาท และในเดอืนกรกฎาคมอกี 6 พนักว่าลา้นบาท ตอนน้ีบรษิทัอยู่ในช่วง
ท าแผนทีจ่ะออกหุน้กูอ้กีหน่ึงรอบ ส าหรบัวงเงนิในการออกหุน้กูท้ีข่อเพิม่เตมิกเ็พื่อความยดืหยุน่ในการทดแทนเงนิกูเ้ดมิ ซึง่จากเงนิกูข้อง
บรษิทัคงเหลอื 64,499 ล้านบาท แบ่งเป็นเงนิกูย้มืระยะยาวประมาณรอ้ยละ 80 และเงนิกู้ยมืระยะสัน้ประมาณรอ้ยละ 20 ส่วนเครดติเร
ตติง้ปัจจบุนัของบรษิทัคอื A+  

จากนัน้ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารเพิม่วงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอ่ย 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัิอนุมตักิารเพิม่วงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอ่ย ดว้ยคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 3,163,012,186 เสยีง รอ้ยละ 99.1976 

ไมเ่หน็ดว้ย 25,554,828 เสยีง รอ้ยละ 0.8015 

งดออกเสยีง 30,000 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0009 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 3,188,597,014 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 9 พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์
จ ากดั 
ประธานฯ ขอใหคุ้ณธรีพงศ ์จนัศริ ิประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูช้ีแ้จงในวาระน้ี  
เน่ืองจากบรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จ ากดั (TFM) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะออกและเสนอขายหุน้

สามญัทีอ่อกใหมใ่หแ้ก่  
(ก) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ เพื่อตอบแทนกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ในการช่วยเหลอื ร่วมสรา้ง 

พฒันาและใหค้ าปรกึษาแก่ TFM ตัง้แต่ช่วงเริม่ตน้ในการด าเนินธรุกจิจนถงึปัจจบุนั และ/หรอื  
(ข) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ของ TFM เพื่อเป็นการจงูใจใหบุ้คลากรของ TFM มคีวามตัง้ใจในการท างาน รกัษา

บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถใหอ้ยูร่่วมท างานกบั TFM ในระยะยาว และใหพ้นักงานเกดิความรูส้กึมสีว่นร่วมในการเป็นเจา้ของ TFM 
และรว่มสรา้ง TFM ใหเ้จรญิเตบิโตอยา่งมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื  

ซึง่ถอืเป็นส่วนหน่ึงของแผนการ IPO  ของ TFM ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และ TFM (“โครงการ 
ESOP”) ในการน้ี  TFM ประสงคท์ี่จะเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมใ่หแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ เป็นจ านวนไมเ่กนิ 
2,500,000 หุน้ และ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของ TFM เป็นจ านวนไมเ่กนิ 2,500,000 หุน้ รวมกนัเป็นจ านวนไมเ่กนิ 5,000,000 
หุน้ (ภายใตส้มมตฐิานวา่จะมกีารเปลี่ยนแปลงมลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้ TFM จาก 10.0 บาทต่อหุน้ เป็น 2.0 บาท ต่อหุน้) ซึง่รวมกนัคดิเป็น
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อตัราสว่นไมเ่กนิรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ TFM ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมต่าม
แผน IPO โดยหุน้สามญัออกใหมท่ี่เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และTFM ตามโครงการ ESOP 
สามารถน ามาเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปได ้ ทัง้น้ี จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหมท่ีจ่ะออกและเสนอขายใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังานของบรษิทัฯ และTFM อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามการเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวข้องหุน้ของ TFM เน่ืองจากมลูคา่ทีต่รา
ไว ้(Par Value) ของหุน้ของ TFM อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายใตแ้ผน IPO อยา่งไรกต็าม จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหมท่ีจ่ะออกและเสนอ
ขายใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และTFM จะมสีดัสว่นรวมกนัไมเ่กนิรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมดของ TFM ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมภ่ายใตแ้ผน IPO ดงักล่าวขา้งตน้ ทัง้น้ี การขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่
ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ของบรษิทัฯ และTFM จะมผีลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ของ TFM 
(Control Dilution) โดยจะท าใหเ้กดิผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ของ TFM ลดลงไม่เกนิรอ้ยละ 1.0 ของส่วน
แบ่งก าไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ของ TFM 

เน่ืองจากหุน้ของ TFM ยงัไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จงึยงัไมม่รีาคาตลาดของหุน้ของ TFM และ
ไม่สามารถค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ของบรษิทัฯ ได ้โดยผลกระทบต่อราคาต่อหุน้จะเกิดขึน้เมื่อวนัที่มกีารเสนอขายหุ้น
สามญัเพิม่ทุนที่ออกใหม่ของ TFM อย่างไรกต็าม เน่ืองจากระยะเวลาและราคาเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของ TFM ตามโครงการ 
ESOP เป็นระยะเวลาและราคาเดยีวกนักบัการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ดงันัน้ การเสนอขายหุ้น
สามญัทีอ่อกใหมข่อง TFM จะไมเ่กดิผลกระทบดา้นราคาตลาดของหุน้ของบรษิทัฯ 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ ESOP น้ี จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้แก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และ/หรอืของ TFM รายใดเกนิกว่ารอ้ยละ 5.0 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่เสนอขายภายใต้
โครงการ ESOP โดยราคาในการใช้สทิธจิองซือ้หุ้นนัน้จะเสนอใหเ้ป็นราคาเดยีวกนักบัราคาหุน้ทีจ่ะเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้
แรกของ TFM ทัง้น้ี รายละเอยีดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ
บรษิทัฯ และของ TFM ดงัน้ี 

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั  
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั และบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั 

1. วตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็น 
ตามทีบ่รษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จ ากดั (TFM) มแีผนทีจ่ะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของTFM ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้
แรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัย์ฯ) และTFM มคีวามประสงค์ที่จะออกและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานใหแ้ก่ (ก) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ของบรษิทัเพื่อตอบ
แทนกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ในการช่วยเหลอื ร่วมสรา้ง พฒันาและใหค้ าปรกึษาแก่ TFM ตัง้แต่ช่วงเริม่ต้นในการด าเนิน
ธรุกจิจนถงึ และ (ข) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของ TFM เพื่อเป็นการจงูใจใหบุ้คลากรของ TFM มคีวามตัง้ใจในการท างาน 
รกัษาบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถใหอ้ยู่ร่วมท างานกบั TFM ในระยะยาว และใหพ้นักงานเกดิความรูส้กึมสี่วนร่วมในการเป็น
เจา้ของ TFM และรว่มสรา้ง TFM ใหเ้จรญิเตบิโตอยา่งมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื 
โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ TFM ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัและ  TFM จะต้องได้รบั
อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทัง้ของบรษิทั และ TFM ภายใตข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 
32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหมต่่อกรรมการหรอืพนกังาน (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศการเสนอขาย
หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ต่อกรรมการหรอืพนักงาน”) (ที่น ามาบงัคบัใช้โดยอนุโลมในกรณีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ 
TFM ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั) และการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ของบรษิทั และ TFM ขึน้อยูก่บัผลส าเรจ็ของการ IPO และน าหุน้สามญัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ TFM 

2. รายละเอยีดเกี่ยวกบัหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ของบรษิทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมลิล์ จ ากดั ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั 
และบรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จ ากดั 
ประเภทหลกัทรพัย ์ : หุน้สามญัเพิม่ทุนของTFM ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบริษทั 

และ TFM 



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

จ านวนหุน้ทีอ่อกและ
เสนอขาย  

: TFM ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บรษิทั เป็นจ านวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น และ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของ TFM เป็น
จ านวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น รวมกนัเป็นจ านวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น (ภายใต้สมมตฐิานว่ามี
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ TFM เป็น 2.0 บาทต่อหุน้) และรวมกนัคดิเป็นอตัราส่วน
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของ TFM ภายหลงัการออกและเสนอ
ขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมต่ามแผน TFM IPO  
หุน้สามญัออกใหมท่ีเ่หลอืจากการเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั และ 
TFM จะน ามาเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 

ราคาเสนอขายต่อหุน้ : ราคาเดยีวกบัราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ภายใตแ้ผน 
TFM IPO  

3. รายชื่อกรรมการของบรษิทัและบรษิทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมลิล์ จ ากดั ที่ไดร้บัจดัสรรหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ของบรษิทั ไทยยูเน่ียน ฟีด
มลิล ์จ ากดั และจ านวนหลกัทรพัยท์ีก่รรมการแต่ละลายไดร้บัจดัสรร  

รายชื่อ บรษิทั/ต าแหน่ง 
จ านวนหุน้สามญั 

เพิม่ทุนของ TFM ทีไ่ดร้บั
การจดัสรร (หุน้) 

รอ้ยละของจ านวน 
หุน้สามญัทีเ่สนอขายภายใต้
โครงการออกใหม ่TFM 

1. นายไกรสร จนัศริ ิ บรษิทั / ประธานกรรมการ 100,000 2.0 
2. นายเชง นิรตุตนิานนท์ บรษิทั / ประธานคณะกรรมการบรหิาร 100,000 2.0 
3. นายธรีพงศ์ จนัศริ ิ บรษิทั / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 100,000 2.0 
4. นายชวน ตัง้จนัสริ ิ บรษิทั / กรรมการ 100,000 2.0 
5. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ บรษิทั / กรรมการ 100,000 2.0 
6. นายชู ชง ชาน บรษิทั / กรรมการ 100,000 2.0 
7. นายราวนิเดอร ์ สงิห ์ เกรวาล 

ซาบจติต ์เอส 
บรษิทั / กรรมการ 100,000 2.0 

8. นายโนรโิอะ ไซกุสะ บรษิทั / กรรมการ 100,000 2.0 
9. นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้ บรษิทั / ประธานกรรมการอสิระ 100,000 2.0 
10. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย บรษิทั / กรรมการอสิระ 100,000 2.0 
11. นายกรีต ิอสัสกุล บรษิทั / กรรมการอสิระ 100,000 2.0 
12. นายนาถ ลิว่เจรญิ บรษิทั / กรรมการอสิระ 100,000 2.0 
13. นายชาน ฮอน กติ TFM / กรรมการ 100,000 2.0 
14. นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ TFM / กรรมการ 100,000 2.0 
15. นางรชัดาภรณ์ ราชเทวนิทร ์ TFM / ประธานกรรมการอสิระ 100,000 2.0 
16. ดร. สมชยั ไทยสงวนวรกุล TFM / กรรมการอสิระ 100,000 2.0 
17. นางมรกต กุลธรรมโยธนิ TFM / กรรมการอสิระ 100,000 2.0 

4. รายชื่อผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทั และบรษิทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมลิล์ จ ากดั ที่จะไดร้บัจดัสรรหลกัทรพัยม์ากกว่ารอ้ยละ 5 ของ
จ านวนหลกัทรพัย์ทัง้หมดที่เสนอขายภายใต้โครงการออกใหม่ของบริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมลิล์ จ ากดั และจ านวนหลกัทรพัย์ที่
พนกังานแต่ละรายไดร้บัจดัสรร 
- ไมม่ ี- 

5. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (Control Dilution) และผลกระทบดา้นราคาตลาดของหุน้ของ
บรษิทั (Price Dilution) 

  



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

5.1 ผลกระทบต่อสว่นแบ่งก ำไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ของTFM (Control Dilution) 
ในการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมข่อง TFM ภายใตโ้ครงการ ESOP ในครัง้น้ี จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหมข่อง TFM ทีจ่ะออกและ
เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทัเป็นจ านวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น และ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ TFM เป็นจ านวนไม่เกนิ 2,500,000 หุน้ รวมกนัเป็นจ านวนไม่เกนิ 5,000,000  หุน้ มูลค่าที่
ตราไว ้2.0 บาทต่อหุน้ คดิเป็นสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของ TFM ภายหลงัการออกและ
เสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ ภายใต้แผน IPO ดงักล่าวขา้งต้น ดงันัน้ จะท าใหเ้กดิผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรอืสทิธอิอกเสยีง
ของผูถ้อืหุน้ของ TFM ลดลงไมเ่กนิรอ้ยละ 1.0 ของสว่นแบ่งก าไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ของ TFM 
5.2 ผลกระทบดำ้นรำคำตลำดของหุน้ของ TFM (Price Dilution) 
เน่ืองจากหุ้นของ TFM ยงัไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จงึยงัไม่มรีาคาตลาดของหุ้นของ TFMและไม่
สามารถค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ของบรษิทัได ้โดยผลกระทบต่อการลดลงของราคาต่อหุน้จะเกดิขึน้เมื่อวนัที่มกีาร
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหมข่อง TFM อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากระยะเวลาและราคาเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมข่อง TFM 
ตามโครงการ ESOP เป็นระยะเวลาและราคาเดยีวกนักบัการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมต่่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ดงันัน้จะ
ไมเ่กดิผลกระทบดา้นราคาตลาดของหุน้ของบรษิทัจากการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมข่อง TFM ตามโครงการ ESOP 

6. หลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิกีารในการเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ของบรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จ ากดัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังานของบรษิทั และ TFM 
บรษิทัจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของTFM ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัท และ TFM
ภายหลงัจากที่ TFM ไดร้บัการอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรพัยต์่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของ TFM มอี านาจในการพจิารณา 
ตดัสนิใจ ใหค้วามเหน็ชอบ หรอืก าหนดรายละเอยีดใดๆ ในการด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนของ TFM เพื่อเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั และ TFM การมอบอ านาจดงักล่าวจะต้องไมข่ดั
ต่อประกาศการเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหมต่่อกรรมการหรอืพนกังาน 
นอกเหนือจากที่ระบุไวใ้นขอ้  3 และขอ้  4 ขา้งต้น การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานของบรษิทั และ TFM จะไม่มกีารเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลทัว่ไปเฉพาะกลุ่มรายใดเกินกว่าร้อยละ  5 ของ
จ านวนหุน้ทัง้หมดทีเ่สนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั และ TFM 

7. คุณสมบตัขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัและ TFM ที่มสีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ไทยยู
เน่ียน ฟีดมลิล ์จ ากดั 
(1) ผูม้สีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ TFM ต้องเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และหรอืพนักงานของบรษิทั หรอืของ TFM 

ก่อนหรอืขณะที่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชี้ชวนในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของ TFM ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกมผีลใชบ้งัคบั 

(2) การจดัสรรจ านวนหุน้ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และหรอืพนักงานของบรษิทั หรอืของ TFM อาจมคีวามแตกต่างในแต่ละบุคคล 
ทัง้น้ี ขึ้นอยู่กบัต าแหน่ง หน้าที่ ประสบการณ์ท างาน อายุงาน ความสามารถและผลการท างาน รวมไปถึงการมสี่วนร่วมใน
บรษิทั และหรอื TFM 

8. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการคดัคา้นการซื้อหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ของบรษิทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมลิล์ จ ากดัใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานของบรษิทั และ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จ ากดั 
การเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ของ TFM ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัและ TFM นัน้ บรษิทัต้องปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามประกาศ การเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ต่อกรรมการหรอืพนักงาน  โดยบรษิทัต้องไดร้บัคะแนนเสยีงสามในสี่ (3/4) 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง นอกจากน้ี ในการอนุมตักิารเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของ 
TFM ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั และ TFM ต้องไม่มผีูถ้อืหุน้ซึ่งถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของ
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จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสียง ออกเสยีงคดัค้านการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของ TFM 
ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั และ TFM ในครัง้น้ี  

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี ; 
คณุอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า TFM ท าอะไร แล้วท าไมบรษิทัจงึจะขายหุน้สามญัของ TFM ทีบ่รษิทัถอือยูอ่อกไป 
คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จ ากดั หรอื TFM ท าธรุกจิผลติและจ าหน่ายอาหาร
กุง้และอาหารปลา ซึง่เป็นผูผ้ลติอนัดบัสองในประเทศไทย และยงัมแีผนทีจ่ะขยายธุรกจิไปทีป่ระเทศอนิโดนีเซยีและทีอ่ื่นๆ ในอนาคต 
โดยบรษิทัมองเหน็วา่ TFM เป็นบรษิทัทีม่แีนวโน้มและอนาคตที่ด ีจงึควรน าเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
สว่นการขายหุน้บรษิทั TFM ทีบ่รษิทัถอือยูจ่ะไมม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ เน่ืองจากสดัส่วนการถอืหุน้ใน TFM ยงัคงเท่าเดมิคอืรอ้ยละ 
51.00 ซึ่งเป็นสดัสว่นทีบ่รษิทัถอืมาตัง้แต่ปี 2543 ทีเ่ริม่เขา้ลงทุนใน TFM  

คณุอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า หุน้ ESOP ทีจ่ะจดัสรรใหก้รรมการและผูบ้รหิารดงักล่าวม ีsilent period หรอืไม ่
คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากหุน้ดงักล่าวใชร้าคาเดยีวกบัการเสนอขายใหก้บัประชาชนทัว่ไป ดงันัน้
จงึไมม่ ีsilent period 

จากนัน้ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบรษิทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมลิล์ 
จ ากดั ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จ ากดั 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมข่องบรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จ ากดั ใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จ ากดั ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 3,129,816,937 เสยีง รอ้ยละ 98.1564 

ไมเ่หน็ดว้ย 58,572,737 เสยีง รอ้ยละ 1.8426 

งดออกเสยีง 30,500 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0010 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 3,188,600,174 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 10   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี 
คณุอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ในปี 2562 บรษิทัมกีลยทุธแ์ละเป้าหมายในการเตบิโตอยา่งไร หลงัจากผา่นเหตุการณ์ในปีทีแ่ล้ว  
คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชี้แจงว่า บรษิทัตัง้เป้าหมายการเตบิโตของยอดขายที่ร้อยละ 5 และต้องยอมรบัว่าใน
สถานการณ์ปัจจบุนั ไมใ่ช่เรื่องงา่ยนกัทีจ่ะสรา้งการเตบิโตทีส่งูขึน้ ดงันัน้บรษิทัจะเน้นการสรา้งผลก าไร โดยเชื่อมัน่วา่การพฒันาปรบัปรุง
ประสทิธภิาพในการผลติและในระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) น่าจะน ามาซึ่งการเพิม่ผลก าไรในบรษิทัไดม้ากขึน้ นอกจากน้ี กลุ่ม
ธุรกจิใหม่ของบรษิทัที่ชื่อว่า Ingredient ซึ่งผลติภณัฑห์ลกัคอื Tuna Oil จากโรงงานที่เยอรมนัไดเ้ริม่ผลติแล้วตัง้แต่เดอืนมกราคมที่ผา่น
มา โดยผลติภณัฑน้ี์มมีารจ์ิน้ที่สูงกว่าธุรกจิหลกัของบรษิทั จงึน่าจะมสี่วนช่วยเพิม่ก าไรใหก้บับรษิทัไดอ้ย่างด ีรวมถงึการบรหิารจัดการ
ต่างๆ ใหด้ขีึน้ กน่็าจะมสี่วนช่วยใหบ้รษิทัมผีลก าไรที่ดขีึน้ และในปีน้ี บรษิทัยงัไมม่กีารลงทุนควบรวมกจิการ (merger & acquisition) ที่
เป็นรายใหญ่ๆ  
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เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิอกี จงึขอปิดการประชุม  
ปิดการประชุม  16.30 น    

 
 
                                                                                                        
                                                                                       (    นายไกรสร   จนัศริ ิ   ) 
                                                                                                ประธานในทีป่ระชุม   

 
 
 
ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 ( นางปะราล ี    สขุะตุงคะ )  

 


