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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
ของ 

บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

เวลำและสถำนที ่    

ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ที ่4 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 14.00 น. โดยผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตำมพระรำชก ำหนดว่ำ
ดว้ยกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ถ่ำยทอดสดจำกบรษิัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ชัน้ 35 อำคำรเอสเอม็ทำว
เวอร ์ถนนพหลโยธนิ แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร  

กำรด ำเนินกำรประชุม 

ด ำเนินกำรประชุมโดยม ี นำยไกรสร จนัศริ ิ  ประธำนกรรมกำร เป็นประธำนในทีป่ระชุม และนำยรพพีงศ ์ ลิม้วงษ์ทอง 
เลขำนุกำรบรษิทั เป็นผูด้ ำเนินกำรประชุมและจดบนัทกึกำรประชุม  

กรรมกำรบรษิทัทีเ่ขำ้ร่วมประชุม  

1.  นำยไกรสร จนัศริ ิ  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยเชง นิรุตตนิำนนท์ กรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
3.  นำยธรีพงศ์ จนัศริ ิ กรรมกำร ประธำนกรรมกำรเพื่อกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื กรรมกำรบรหิำร 

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
4.  นำยชวน ตัง้จนัสริ ิ กรรมกำร 
5.  นำยฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบรหิำรกลุ่มธุรกจิอำหำรแช่แขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  
6.  นำยช ูชง ชำน  กรรมกำร กรรมกำรเพื่อกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
7.  ดร.ธรรมนูญ อำนันโทไทย กรรมกำรอสิระ ประธำนกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษทัภบิำล กรรมกำร

ตรวจสอบ และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
8.  นำยกรีต ิอสัสกุล  กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
9.  นำยนำถ ลิว่เจรญิ กรรมกำรอสิระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และ

บรรษทัภบิำล 
10.  นำงพรรณสริ ีอมำตยกุล กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
11.  ดร. ภคพรรณ ลวุีฒนิันท์ กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
12.  นำยโนรโิอะ ไซกุสะ กรรมกำรทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิำร  

รวมกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุม 12 คน คดิเป็นสดัส่วนกำรเขำ้ร่วมประชุม เท่ำกบัรอ้ยละ 100.00 ของกรรมกำรทัง้คณะ 12 คน  

ผูบ้รหิำรของบรษิทัทีเ่ขำ้ร่วมประชุม 
1. นำยลดุโดวคิ กำร์นิเยร์ ประธำนเจำ้หน้ำทีด่ำ้นกำรเงนิกลุ่มบรษิทั 

2. นำยยงยุทธ เสฏฐววิรรธน์ กรรมกำรผูจ้ดักำร ดำ้นกำรบรหิำรกำรเงนิและศูนยบ์รกิำรร่วมทำงกำรเงนิ 

3. นำงสำวมยุร ีคมวรีวงศ์ ผูช้่วยผูจ้ดักำรทัว่ไปฝ่ำยบญัชแีละควบคุมผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มบรษิทั 
4. นำยรพพีงศ ์ลิม้วงศท์อง เลขำนุกำรบรษิทั และรองผูจ้ดักำรทัว่ไป ฝ่ำยกฎหมำย งำนก ำกบัและภำษรีะหว่ำง

ประเทศ 
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ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมอื่น 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตจำกบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั  

1. นำยพงทว ีรตันะโกเศศ  หุน้ส่วนสำยงำนสอบบญัช ี
2. นำงสำวแพรวพรรณ หวงัวำร ี กรรมกำรสำยงำนสอบบญัช ี

โดยคุณพงทว ีจะท ำหน้ำทีค่นกลำงในกำรตรวจสอบคะแนนจำกกำรออกเสยีง 

ก่อนเขำ้สู่วำระกำรประชุม  

นำยรพพีงศ์ ลิ้มวงศ์ทอง เลขำนุกำรบรษิทั ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมรบัทรำบว่ำ สบืเนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรสัโคโรน่ำ หรอืโรคโควดิ-19 และควำมห่วงใยสุขภำพอนำมยัของผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทุกภำคส่วน คณะกรรมกำรบรษิทั
จงึเห็นสมควรให้จดัประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทัง้นี้ตำมพระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยถ่ำยทอดสดจำกบรษิทั ณ อำคำรเอสเอม็ทำวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหำนคร  

โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่ข่ำวกำรเชญิประชุมให้ผูถ้อืหุน้ได้รบัทรำบผ่ำนระบบของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  เมื่อวนัที่ 
23 กุมภำพนัธ ์2565 และจดัส่งจดหมำยเชญิประชุมทำงไปรษณีย์ เมื่อวนัที ่20 มนีำคม 2565  

ในกำรประชุมครัง้นี้ บรษิทัไดใ้ชร้ะบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนอสิระ ไดแ้ก่ บรษิทั ควดิแลบ จ ำกดั 
ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิำรระบบควบคุมกำรประชุม E-AGM ทีเ่ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรจดัประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของส ำนักงำนพฒันำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยผู้ถือหุ้นที่ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นมำล่วงหน้ำ  จะได้รบั 
Username และ Password พร้อมทัง้คู่มอืและลิงค์เข้ำระบบวีดโีอ (VDO Conference) สำมำรถเข้ำร่วมชมกำรถ่ำยทอดสดตลอดกำร
ประชุม รวมทัง้รบัทรำบผลคะแนนแต่ละวำระ ซึ่งหำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดมขี้อขดัข้องทำงเทคนิค สำมำรถติดต่อ บรษิัท ควดิแลบ ตำม
ช่องทำงในคู่มอืไดต้ลอดเวลำระหว่ำงกำรประชุม และเพื่อเสรมิสรำ้งกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ใีนเรื่องสทิธแิละควำมเท่ำเทยีมกนัของผู้ถอื
หุน้ ซึง่ทำงบรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรจดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ โดยค ำนึงถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทยีมกนั ดงันัน้ในกำร
จดัประชุมครัง้นี้ บรษิทัไดเ้ปิดโอกำสใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร และกำรเสนอวำระเพื่อบรรจุเป็น
วำระในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ โดยไดน้ ำส่งเอกสำรทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดเผยแพร่ต่อผูถ้อืหุน้ผ่ำนทำงเวบ็ไซด์ของบรษิทั  ตัง้แต่วนัที่ 27 
กนัยำยน 2564 และก ำหนดใหผู้ถ้อืหุน้มรีะยะเวลำในกำรเสนอรำยชื่อบุคคลทีเ่หมำะสมเขำ้เป็นกรรมกำรและน ำเสนอวำระไดจ้นถงึวนัที ่4 
กุมภำพนัธ์ 2565 รวมเป็นเวลำ 131 วนั ซึ่งเมื่อครบก ำหนดเวลำแล้ว พบว่ำไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้
เป็นกรรมกำร หรอืวำระกำรประชุมแต่อย่ำงใด รวมทัง้รบัทรำบผลคะแนนแต่ละวำระ ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะสำมำรถส่งค ำถำม
ล่วงหน้ำมำทีบ่รษิทัไดก่้อนวนัประชุมตำมช่องทำงทีแ่จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม 

บรษิทัมทีุนช ำระแลว้จ ำนวน 1,192,953,874 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 4,771,815,496 หุน้ รำคำพำรหุ์น้ละ 0.25 บำท มผีูถ้อื
หุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่10 มนีำคม 2565 จ ำนวน 28,814 รำย โดยมจี ำนวนหุน้ซื้อคนืตำมโครงกำรซื้อหุน้คนืตัง้แต่
วนัที ่1 เมษำยน  2563 ทัง้สิน้ 116,682,800 หุน้ หกัออกจำกหุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิทั เน่ืองจำกจ ำนวนหุน้ทีซ่ื้อคนืดงักล่ำวไม่นับเป็น
องค์ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันัน้ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ใชเ้ป็นฐำนในกำรเปิดประชุมที่สำมำรถลงคะแนนเสยีงได้
เท่ำกบั 4,655,132,696 หุน้ 

ดงันัน้บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำวำระต่ำงๆ ตำมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่ำนผู้ถือหุ้นแล้ว 
จำกนัน้ไดอ้ธบิำยวธิกีำรนับคะแนนเสยีงจำกทีป่ระชุมดงันี้ 

• ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 35. ในกำรออกเสยีงลงคะแนน ใหน้ับผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัหนึ่งหุน้มหีนึ่งเสยีง 
• ในแต่ละวำระ จะนับคะแนนเสยีงเฉพำะผู้ถอืหุ้นทีล่งคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วย และ/หรอืงดออกเสยีงเท่ำนัน้ โดยจะน ำคะแนน

เสยีงดงักล่ำวหกัออกจำกจ ำนวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขำ้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลอืจะถอืว่ำเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในระเบยีบวำระ
นัน้ๆ  ทัง้นี้กเ็พื่อใหก้ำรประชุมด ำเนินไปไดภ้ำยในเวลำทีเ่หมำะสม  
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• ผูถ้อืหุน้ท่ำนใดทีต่อ้งกำรออกเสยีงลงคะแนนไม่เหน็ดว้ย และ/หรอืงดออกเสยีง ใหค้ลกิเมนูลงคะแนนเสยีงในระบบ  ทัง้นี้บรษิทั
จะใหเ้วลำผูถ้อืหุน้อย่ำงเพยีงพอเพื่อลงคะแนนเสยีง ในระหว่ำงช่วงเวลำเปิดใหล้งคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ หำกผูถ้อืหุน้หรอื
ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ด ำเนินกำรท ำเครื่องหมำยใดๆ จะถอืว่ำผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใินวำระทีน่ ำเสนอมำ นอกจำกนี้แล้ว ไดม้สีถำบนั
กำรเงนิและกองทุนต่ำงๆ ที่ท ำหน้ำที่เป็นคสัโตเดยีนได้จดัส่งเอกสำรมอบฉันทะให้กบักรรมกำรอิสระ โดยท ำกำรออกเสยีง
ลงคะแนนมำล่วงหน้ำ รวมถงึกำรท ำออนไลน์ E-Voting ซึง่บรษิทัจะน ำผลดงักล่ำวขึน้บนจอสไสดใ์นแต่ละวำระต่อไป 

ทัง้นี้ จ ำนวนผู้ถอืหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกนั เนื่องจำกอำจมผีู้ถอืหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะบำงท่ำน
คลกิเขำ้มำในระบบกำรประชุมเพิม่เตมิหรอืออกจำกระบบก่อน 

ส ำหรบัในวนัน้ีมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมำร่วมประชุม 1,083 รำย นับจ ำนวนหุน้ได ้2,539,206,447 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 53.2126 ของจ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว ซึ่งเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุมตำม
พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 103 และขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 34. 

เริม่ประชุมเวลำ 14.00 น. 

นำยไกรสร จนัศิริ ประธำนในที่ประชุม ได้กล่ำวต้อนรบัผู้ถือหุ้นและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบว่ำก่อนลงมติในแต่ละวำระ 
ประธำนจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัวำระนัน้ๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องกำรถำมค ำถำม สำมำรถพิมพ์
ค ำถำมในหน้ำต่ำงหอ้งแชทในระบบ ตัง้แต่เริม่ตน้กำรประชุม และหลงัจำกนัน้ประธำนฯ ไดด้ ำเนินกำรประชุมตำมระเบยีบวำระดงัต่อไปนี้   

วาระท่ี 1 พิจารณาและรบัรองรายงานประจ าปี 2564 และรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2564 

ประธำนฯ ขอใหคุ้ณธรีพงศ ์จนัศริ ิประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เป็นผูร้ำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 

คุณธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร รำยงำนดงันี้ บรษิทัมยีอดขำยสงูสุดเป็นประวตักิำรณ์ที ่ 141,048 ลำ้นบำท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.5 จำกปี 2563 ธุรกจิอำหำรทะเลแช่แขง็และแช่เยน็ฟ้ืนตวัรอ้ยละ 17.8 และธุรกจิอำหำรสตัวเ์ลีย้งและผลติภณัฑ์เพิม่มลูค่ำ
เตบิโตอย่ำงแขง็แกร่งทีร่อ้ยละ 17.9 จำกปี 2563 และมกี ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีธุ่รกจิอำหำรทะเลแปรรปูมยีอดขำย
ลดลงรอ้ยละ 6 จำกปีก่อน เน่ืองจำกในปี 2563 มกีำรกกัตุนสนิคำ้ในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19  

ปัจจยัส ำคญัทีส่่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ในปีทีผ่่ำนมำไดแ้ก่ : 

1. ความต้องการผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรปูลดลง  
เน่ืองจำกกำรกลบัสู่ระดบัปรกตหิลงัจำกมกีำรกกัตุนสนิคำ้ในปี 2563 จำกกำรระบำดของโรค COVID-19 อย่ำงไรกต็ำม 

อตัรำก ำไรขัน้ต้นในปี 2564 ยงัคงอยู่ในระดบัสงูทีร่อ้ยละ 21.4 เนื่องจำกบรษิทัมกีำรจดักำรตน้ทุนทีม่ปีระสทิธภิำพ  

2. การฟ้ืนตวัของธุรกิจกุ้งและลอ็บสเตอร ์ 
ในปี 2564 ธุรกจิรำ้นอำหำรและธุรกจิคำ้ปลกีในทวปีเอเชยีและประเทศสหรฐัอเมรกิำเริม่กลบัมำมกีำรด ำเนินงำนทีด่ขี ึ้น   

3. ความต้องการของสินค้าอาหารสตัวเ์ลี้ยงท่ีเพ่ิมสูงขึ้น  
กำรเปิดตวัสนิคำ้ใหม่ๆ และกำรขยำยไปยงักลุ่มลูกคำ้ใหม่ 

4. ความผนัผวนของค่าเงิน 
ในปี 2564 ค่ำเงนิบำทโดยรวมอ่อนค่ำจำกปีก่อน เมื่อเทยีบกบัเงนิสกุลหลกั คอื เงนิเหรยีญสหรฐั (บำทอ่อนค่ำรอ้ยละ 

2.2), ยโูร (บำทอ่อนค่ำรอ้ยละ 6.0) และปอนดส์เตอรล์งิ (บำทอ่อนค่ำรอ้ยละ 9.6) ซึง่ส่งผลดตี่อกำรเตบิโตของยอดขำย ทัง้นี้หำกไม่รวม
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่น ยอดขำยในปี 2564 ยงัคงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.0 จำกปีก่อน 

ส ำหรบักำรลงทุนในปี 2564 บรษิทัเน้นกำรลงทุนแบบ minority investment และ joint venture โดยบรษิทัเขำ้ลงทุนใน
ธุรกจิใหม่เพื่อต่อยอดธุรกจิ Ingredients และ Supplements เช่น ใน บรษิทั Clover Corporation และ R&B Food Supply รวมถงึท ำ JV 
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กบั ThaiBev, Interpharma และ Starflex เรำยงัมกีำรซื้อหุน้ share buy-out ในแบรนดช์ัน้น ำทีเ่ยอรมนั Rugen Fisch และเพิม่กำรลงทุน
ในสตำรท์อพั 4 บรษิทัภำยใต้กองทุน CVC และเรำยงัมกีำรปิดโรงงำนทีม่ผีลขำดทุนอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อเพิม่ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร
ของกลุ่มบรษิทั 

นอกจำกนี้ บรษิทัยงัไดต้ระหนักและใหค้วำมส ำคญัเกีย่วกบักำรด ำเนินตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนั เหน็ไดว่้ำจำกกำร
สอบทำนกระบวนกำรในกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนัตำมแนวทำงของหน่วยงำนก ำกบัดูแลต่ำงๆ อย่ำงมปีระสทิธผิลเสมอมำ ท ำใหบ้รษิัทได้
ผ่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏบิตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ  เป็นครัง้ที ่2 เมื่อวนัที ่31 มนีำคม 2564 
เป็นเรยีบรอ้ย และไดเ้ขำ้ร่วมพธิมีอบประกำศนียบตัรไป เมื่อวนัที ่22 ธนัวำคม 2564 

จากนัน้ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม: ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามมาในระบบ 

วำระนี้ไม่ตอ้งลงมต ิเน่ืองจำกรำยงำนดงักล่ำวไดจ้ดัท ำเรยีบรอ้ยแลว้ และน ำเสนอใหผู้ถ้อืหุน้รบัทรำบเท่ำนัน้ 

วาระท่ี 2 พิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบญัชี 

ประธำนฯ ขอใหคุ้ณธรีพงศ ์จนัศริ ิประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เป็นผูร้ำยงำนต่อทีป่ระชุม 
คุณธรีพงศ ์จนัศริ ิประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร รำยงำนว่ำ งบกำรเงนิส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 และรำยงำน

ของผู้สอบบญัช ีตำมที่ปรำกฎในรำยงำนประจ ำปี 2564 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตและผ่ำนกำรสอบทำนจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม: ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามมาในระบบ 

จำกนัน้ ประธำนฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตังิบกำรเงนิดงักล่ำว 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตังิบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวำคม 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะซึง่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 2,525,997,476 99.5618% 
ไม่เหน็ดว้ย 11,118,073 0.4382% 
งดออกเสยีง 2,090,903 ไม่นับเป็นฐำนเสยีง 

บตัรเสยี ไม่ม ี ไม่นับเป็นฐำนเสยีง 
รวม 2,539,206,452 100.0000% 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

ประธำนฯ ขอใหคุ้ณธรีพงศ ์จนัศริ ิประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เป็นผูร้ำยงำนต่อทีป่ระชุม 

คุณธรีพงศ์ จนัศริ ิไดร้ำยงำนต่อทีป่ระชุมว่ำ งบกำรเงนิส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบ
แล้วของบรษิัท ปรำกฎว่ำบรษิัทและบรษิัทย่อยมกี ำไรสุทธิประจ ำปีเท่ำกบั 8,013 ล้ำนบำท แต่คดิเป็นก ำไรสุทธิหลงัดอกเบี้ยหุ้นกู้ทีม่ ี
ลกัษณะคลำ้ยทุน 7,713 ลำ้นบำท จงึขอจดัสรรเป็นเงนิปันผลเป็นจ ำนวนเงนิ 4,422 ลำ้นบำท หรอืในอตัรำ 0.95 บำทต่อหุน้ คดิเป็นรอ้ย
ละ 57.34 ของก ำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ำยทุน แต่เนื่องจำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่  3/2564 เมื่อวนัที่ 9 
สงิหำคม 2564 ไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลเป็นจ ำนวนเงนิ 2,095 ล้ำนบำท หรอืในอตัรำ 0.45 บำทต่อหุน้ มกี ำหนดจ่ำยไป
เมื่อวนัที ่7 กนัยำยน 2564 ดงันัน้ กำรจ่ำยเงนิปันผลในครัง้นี้ จะคงเหลอืเท่ำกบั 2,328 ล้ำนบำท หรอืในอตัรำ 0.50 บำทต่อหุน้ ส ำหรบั
ทุนจดทะเบยีนและช ำระแลว้หลงัหกัหุน้ซื้อคนื จ ำนวน 4,655,132,696 หุน้  
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โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบกบัอตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลในปีทีผ่่ำนมำ ดงันี้ 

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปี ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1. ก ำไรสุทธ ิ(ลำ้นบำท) 3,815.88 6,246.09 8,013.00 
ก ำไรสุทธหิลงัดอกเบี้ยหุน้กูท้ีม่ลีกัษณะคลำ้ยทุน (ลำ้นบำท)  5,945.27 7,713.00 
2. จ ำนวนหุน้ ณ 31 ธนัวำคม 4,771,815,496 4,771,815,496 4,771,815,496 
หกั จ ำนวนหุน้ซื้อคนืตำมโครงกำร Treasury Stock  (116,682,800) (116,682,800) 
จ ำนวนหุน้หลงัหกัหุน้ซื้อคนื   4,655,132,696 4,655,132,696 
   มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ 0.25 0.25 0.25 
3. รวมเงนิปันผลจ่ำยต่อหุน้ (บำท: หุน้) 0.47 0.72 0.95 
    3.1 เงนิปันผลระหว่ำงกำล (บำท: หุน้)  0.25 0.32 0.45 
    3.2 เงนิปันผลประจ ำปี (บำท: หุน้)  0.22 0.40 0.50 
4. รวมเป็นเงนิปันผลจ่ำยทัง้สิน้ (ล้ำนบำท) 2,242.75 - - 
    รวมเป็นเงนิปันผลจ่ำยทัง้สิน้ (ล้ำนบำท) หลงัหกัหุน้ซื้อคนื
จ ำนวน 116,682,800 หุน้ 

- 3,351.69 4,422.38 

5. สดัส่วนกำรจ่ำยเงนิปันผล (รอ้ยละ) 58.77 56.38 57.34 

กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำว เป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัทีจ่ะจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 50 ของ
ก ำไรสุทธใินแต่ละปี และตัง้แต่ปี 2545 เป็นต้นมำ บรษิทัมนีโยบำยจะแบ่งจ่ำยเงนิปันผล 2 ครัง้ต่อปี ดงันัน้อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2564 ซึง่เท่ำกบัรอ้ยละ 57.34 จงึถอืว่ำเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลตำมปกตขิองบรษิทั 

จากนัน้ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม: ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

ประธำนฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิำรจดัสรรก ำไรสุทธสิ ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรสุทธสิ ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 เป็นเงนิปันผล ดว้ย
คะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 2,539,206,449 100.0000% 
ไม่เหน็ดว้ย ไม่ม ี - 
งดออกเสยีง 3 ไม่นับเป็นฐำนเสยีง 
บตัรเสยี ไม่ม ี ไม่นับเป็นฐำนเสยีง 

รวม 2,539,206,452 100.0000% 

วาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ประธำนฯ ขอให ้ดร.ธรรมนูญ อำนันโทไทย  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษทัภบิำล เป็นผูร้ำยงำนต่อ

ทีป่ระชุม  
ดร.ธรรมนูญ อำนันโทไทย  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษทัภบิำล รำยงำนต่อทีป่ระชุมว่ำ เพื่อให้

เป็นไปตำมบทบญัญตัขิองพรบ.หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ประกอบกบัตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 17 รวมถงึเพื่อใหเ้ป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำลที่ดี ทำงฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัทได้จดัให้มีกำรเปิดโอกำสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรบักำรเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี โดยไดน้ ำส่งเอกสำรทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดเผยแพร่ต่อผูถ้อืหุน้ผ่ำนทำงสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ของ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และดำวโหลดไว้ที่ Website ของบรษิัท ระหว่ำงวนัจนัทร์ที่ 27 กนัยำยน 2564 จนถึงวนัศุกร์ที่ 4 
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กุมภำพนัธ์ 2565 รวมเวลำ 131 วนั ขอเรยีนว่ำ ไม่มผีู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมหรอืรำยชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรตำมหลกัเกณฑข์องบรษิทั ดงันัน้ มกีรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน จำกกรรมกำรทัง้หมด 12 ท่ำนจะตอ้งออกตำมวำระ โดยมรีำยนำม
ดงัต่อไปนี้ 

(1) นำยเชง นิรุตตนิำนนท ์  (2) นำยโนรโิอะ ไซกุสะ 
(3) นำยช ูชง ชำน  (4) นำงพรรณสริ ีอมำตยกุล (กรรมกำรอสิระ) 

คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษทัภบิำลไดพ้จิำรณำประวตัแิละประสบกำรณ์ของกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่ง
ตำมวำระทัง้ 3 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยเชง นิรุตตนิำนนท,์  นำยช ูชง ชำน และนำงพรรณสริ ีอมำตยกุล แลว้ เหน็ว่ำมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมที่
กฎหมำยก ำหนด มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในธุรกจิ สำมำรถทีจ่ะช่วยบรหิำรกิจกำรใหม้ปีระสทิธภิำพด้วยควำมเรยีบร้อย 
ดงันัน้ หำกใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัต่ออีกวำระหนึ่ง จะท ำใหก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง จงึเหน็สมควรให้
เสนอชื่อบุคคลทัง้ 3 ท่ำน ต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ เพื่อเลอืกตัง้กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระทัง้ 3 ท่ำน กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีก
วำระหนึ่ง  

ส ำหรบั นำยโนรโิอะ ไซกุสะ ตวัแทนกรรมกำรจำกบรษิทั มติซูบชิ ิคอร์ปอเรชัน่ ไดข้อลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท 
โดยทำงบรษิทั มติซูบชิ ิคอรป์อเรชัน่ ไดเ้สนอชื่อผูแ้ทนคอื นำยโชอจิ ิโอกวิำร่ำ เขำ้มำเป็นกรรมกำรของบรษิทั ซึง่คณะกรรมกำรสรรหำ
ค่ำตอบแทนและบรรษทัภบิำล ไดพ้จิำรณำแล้ว และเหน็ว่ำควรใหเ้สนอชื่อ นำยโชอจิ ิโอกวิำร่ำ เป็นกรรมกำรเขำ้ใหม่ ซึ่งบรษิทัไดแ้จ้ง
ข้อมูล รำยละเอียดของกรรมกำรที่ได้รบักำรเสนอชื่อทัง้ 4 ท่ำน ได้แก่ อำยุ สดัส่วนกำรถือหุ้นในบรษิัท วุฒกิำรศึกษำ ประสบกำรณ์
ท ำงำนและอื่นๆ ใหแ้ก่ท่ำนผูถ้อืหุน้ไดพ้จิำรณำก่อนหน้ำนี้แลว้ 

ดร. ธรรมนูญ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม: ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามมาในระบบ 

ดร. ธรรมนูญ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตเิลอืกตัง้กรรมกำร โดยพจิำรณำแยกเป็นแต่ละท่ำน ดงันี้ 

1. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ นำยเชง นิรุตตนิำนนท ์กลบัเขำ้มำเป็นกรรมกำรอกีวำระหนึ่ง  
โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้นำยเชง นิรุตตนิำนนท ์เป็นกรรมกำรอกีวำระหนึ่งดงันี้ 

เหน็ดว้ย 1,928,529,985 84.8639% 
ไม่เหน็ดว้ย 343,966,351 15.1361% 
งดออกเสยีง 500 ไม่นับเป็นฐำนเสยีง 
บตัรเสยี ไม่ม ี ไม่นับเป็นฐำนเสยีง 

รวม 2,272,496,836 100.0000% 

2. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ นำยนำยช ูชง ชำน กลบัเขำ้มำเป็นกรรมกำรอกีวำระหนึ่ง  
โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้นำยนำยช ูชง ชำน เป็นกรรมกำรอกีวำระหนึ่งดงันี้ 

เหน็ดว้ย 2,245,527,226 88.8651% 
ไม่เหน็ดว้ย 281,365,954 11.1349% 
งดออกเสยีง 50,500 ไม่นับเป็นฐำนเสยีง 
บตัรเสยี ไม่ม ี ไม่นับเป็นฐำนเสยีง 

รวม 2,526,943,680 100.0000% 
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3. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ นำงพรรณสริ ีอมำตยกุล กลบัเขำ้มำเป็นกรรมกำรอสิระอกีวำระหนึ่ง  
โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้นนำงพรรณสริ ีอมำตยกุล เป็นกรรมกำรอสิระอกีวำระหนึ่งดงันี้ 

เหน็ดว้ย 2,362,192,226 93.0294% 
ไม่เหน็ดว้ย 176,996,226 6.9706% 
งดออกเสยีง 50,500 ไม่นับเป็นฐำนเสยีง 
บตัรเสยี ไม่ม ี ไม่นับเป็นฐำนเสยีง 

รวม 2,539,238,952 100.0000% 

4. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ นำยโชอจิ ิโอกวิำร่ำ กลบัเขำ้มำเป็นกรรมกำรอกีวำระหนึ่ง 
โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้นำยโชอจิ ิโอกวิำร่ำ เป็นกรรมกำรอกีวำระหนึ่งดงันี้ 

เหน็ดว้ย 2,246,077,540 88.4581% 
ไม่เหน็ดว้ย 293,065,912 11.5419% 
งดออกเสยีง 95,500 ไม่นับเป็นฐำนเสยีง 
บตัรเสยี ไม่ม ี ไม่นับเป็นฐำนเสยีง 

รวม 2,539,238,952 100.0000% 

ดงันัน้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมกำรตำมที่เสนอมำด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก กรรมกำรของบริษัทจึงมี
รำยนำมดงันี้ 

1. นำยไกรสร จนัศริ ิ  
2.  นำยเชง นิรุตตนิำนนท์  
3. นำยชวน ตัง้จนัสริ ิ  
4. นำยธรีพงศ์ จนัศริ ิ  
5. นำยฤทธริงค ์           บุญมโีชต ิ  
6. นำยโชอจิ ิ โอกวิำร่ำ  
7. นำยช ูชง ชำน  
8. ดร. ธรรมนูญ อำนันโทไทย กรรมกำรอสิระ 
9. นำยกรีต ิ อสัสกุล กรรมกำรอสิระ 
10. นำยนำถ ลิว่เจรญิ กรรมกำรอสิระ 
11. นำงพรรณสริ ี อมำตยกุล กรรมกำรอสิระ 
12. ดร. ภคพรรณ ลวุีฒนิันท์ กรรมกำรอสิระ 

วาระท่ี 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 และโบนัสกรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

ประธำนฯ ขอให ้ดร.ธรรมนูญ อำนันโทไทย  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษทัภบิำล เป็นผูร้ำยงำนต่อ
ทีป่ระชุม  

ดร.ธรรมนูญ อำนันโทไทย  ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล ได้เสนอ
คณะกรรมกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2565 เพื่อพจิำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรและ
กรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2565 โดยค ำนึงถงึควำมรบัผดิชอบและกำรปฎบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำร ประกอบกบัผลกำรด ำเนินงำนและ
กำรเติบโตของบริษัทแม้ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 ที่ผ่ำนมำ รวมถึงเปรียบเทียบจำกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรเฉลี่ยจำก
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อุตสำหกรรมประเภทเดยีวกนัและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลำดหลกัทรพัย์ที่มีรำยได้และมูลค่ำตำมรำคำตลำดใกล้เคียงกนั โดยมี
รำยละเอยีดเป็นดงันี้ 

1) ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิแก่กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2565 เป็นดงันี้ 

หน่วย : บำท ค่ำตอบแทน 
รำยเดอืน 

ค่ำเบีย้ประชุมต่อ
ครัง้ 

ค่ำตอบแทนรำยปี     
เม.ย 2565 – ม.ีค. 2566 

คณะกรรมกำรบรษิทั 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 
- กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร 
- กรรมกำรอสิระ 

 
80,000.00 
40,000.00 
40,000.00 
40,000.00 

 
40,000.00 
20,000.00 
20,000.00 
20,000.00 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำน (มำจำกกรรมกำรอสิระ) 
- กรรมกำรอสิระ 

 
60,000,00 
30,000.00 

 
- 
- 

 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
- ประธำน (มำจำกกรรมกำรอสิระ) 
- กรรมกำร (มำจำกกรรมกำรอสิระ) 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
360,000.00 
180,000.00 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
- ประธำน (มำจำกกรรมกำรอสิระ) 
- กรรมกำร (มำจำกกรรมกำรอสิระ) 
- กรรมกำรบรหิำร 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
360,000.00 
180,000.00 
120,000.00 

2) วงเงนิประกนัคุม้ครองสุขภำพไม่เกนิ 700,000 บำทต่อปีเฉพำะกรรมกำรทีม่อีำยุใม่เกนิ 70 ปี และมถีิน่พ ำนักในประเทศไทย  

3) โบนัสกรรมกำรจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 มหีลกัเกณฑ์ดงันี้ ใหจ้่ำยโบนัสกรรมกำรทัง้คณะในอตัรำร้อยละ 
0.5 ของเงนิปันผลของบรษิทั ซึง่เท่ำกบั เท่ำกบั 22.11 ลำ้นบำท และก ำหนดใหโ้บนัสกรรมกำรส ำหรบัประธำนกรรมกำรเป็น 2 เท่ำของ
โบนัสทีจ่่ำยใหก้รรมกำร โดยก ำหนดจ่ำยโบนัสกรรมกำรในวนัที ่21 เมษำยน 2565 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม: ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามมาในระบบ 

จ ำนวนหุ้นที่ใช้ในกำรออกเสียงลงคะแนน หกัด้วยจ ำนวนหุ้นของกรรมกำรและผู้มีส่วนได้เสีย 7 ท่ำน เท่ำกับจ ำนวน 
994,300,960 หุน้ ดงันัน้ คงเหลอืเท่ำกบั 1,544,937,992 หุน้  

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 และโบนัสกรรมกำรจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564
ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 1,376,221,641 89.0794% 
ไม่เหน็ดว้ย 168,683,851 10.9185% 
งดออกเสยีง 32,500 0.0021% 
บตัรเสยี ไม่ม ี - 

รวม 1,544,937,992 100.0000% 
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วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 

ประธำนฯ ไดข้อให ้คุณนำถ ลิว่เจรญิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผูร้ำยงำนต่อทีป่ระชุม 

คุณนำถ ลิว่เจรญิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ไดร้ำยงำนใหท้ีป่ระชุมทรำบว่ำ ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 
2535 มำตรำ 120 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 36 ก ำหนดใหท้ีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้พจิำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดค่ำสอบบญัชี
ของบรษิทัประจ ำปี คณะกรรมกำรไดพ้จิำรณำแล้วขอเสนอ บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ำกดั (PWC) เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิัท  เนื่องจำก PWC มผีลกำรปฏิบตัิงำนด้ำนกำรตรวจสอบอยู่ในระดบัที่น่ำพอใจ โดย PWC มเีครอืข่ำยครอบคลุมในหลำย
ประเทศและเป็นที่ยอมรบัในระดบัสำกล จงึน ำเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก ำหนดค่ำ สอบบัญชี
ส ำหรบัปี 2565 ดงันี้  

 2564 2565 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
- นำยพงทว ีรตันะโกเศศ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลข
ทะเบยีน 7795 หรอื  

- นำยชำญชยั ชยัประสทิธิ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต
เลขทะเบยีน 3760 หรอื  

- นำงสำวอมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันำสุข ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญำตเลขทะเบยีน 4599   

และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญำตดงักล่ำวขำ้งต้น
ไม่สำมำรถปฏบิตังิำนใหบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ู
เปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั จะจดัหำผูส้อบบญัชรีบั
อนุญำตอื่นของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอ
บเีอเอส จ ำกดั แทนได ้

บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
- นำยพงทว ีรตันะโกเศศ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลข
ทะเบยีน 7795 หรอื  

- นำยชำญชยั ชยัประสทิธิ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต
เลขทะเบยีน 3760 หรอื  

- นำงสำวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันำสุข ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญำตเลขทะเบยีน 4599   

และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญำตดงักล่ำวขำ้งต้น
ไม่สำมำรถปฏบิตังิำนใหบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ู
เปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั จะจดัหำผูส้อบบญัชรีบั
อนุญำตอื่นของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอ
บเีอเอส จ ำกดั แทนได ้

ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัช ี(เฉพำะบรษิทั) 

 2564 2565 อตัราเพ่ิม 
อตัรำค่ำสอบบญัชสี ำหรบังบกำรเงนิประจ ำปี (บำท) 1,988,365 2,048,016 3.00% 
อตัรำค่ำสอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำส รวม 3 ไตรมำส            1,113,500 1,146,905 3.00% 
อตัรำค่ำตรวจสอบกรณีพเิศษตำมประกำศที ่ป 4/2544 100,000 100,000 -- 

อย่ำงไรกต็ำมคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำจำกผลงำนประกอบกบัเปรยีบเทยีบค่ำสอบบญัชกีบับรษิทัอื่นแล้ว เหน็ว่ำ 
ค่ำสอบบญัชยีงัคงอยู่ในเกณฑ์ทีเ่หมำะสม รวมถงึผูส้อบบญัชตีำมรำยชื่อขำ้งต้นไม่มคีวำมสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย 
ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูเ้กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด จงึมคีวำมเป็นอสิระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเหน็ต่องบ
กำรเงนิของบรษิทั 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม: ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามมาในระบบ 

จำกนัน้ประธำนฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดค่ำสอบบัญช ี
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ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดค่ำสอบบญัชปีระจ ำปี 2565 ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 2,517,841,742 99.5179% 
ไม่เหน็ดว้ย 12,197,210 0.4821% 
งดออกเสยีง 9,200,000 ไม่นับเป็นฐำนเสยีง 
บตัรเสยี ไม่ม ี ไม่นับเป็นฐำนเสยีง 

รวม 2,539,238,952 100.0000% 

วาระท่ี 7 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เพื่อเสนอขายให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทัไอ-เทล คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ประธำนฯ ขอให ้คุณธรีพงศ ์จนัศริ ิประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เป็นผูร้ำยงำนต่อทีป่ระชุม  

คุณธรีพงศ์ จนัศริ ิประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ไดร้ำยงำนว่ำ ตำมที ่บรษิทั ไอ-เทล คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“ITC”) ซึ่ง
เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ได้มแีผนกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัทีอ่อกใหม่ให้แก่ กรรมกำร ผู้บรหิำร และ/หรอื พนักงำนของ ITC 
และบรษิัทย่อย เพื่อตอบแทนและเพื่อเป็นกำรจูงใจให้บุคลำกรของ ITC และบรษิัทย่อยมคีวำมตัง้ใจในกำรท ำงำน รกัษำบุคลำกรที่มี
ควำมรูค้วำมสำมำรถใหอ้ยู่ร่วมท ำงำนกบั ITC และบรษิทัย่อยในระยะยำว และใหพ้นักงำนเกดิควำมรูส้กึมสี่วนร่วมในกำรเป็นเจำ้ของและ
ร่วมสรำ้ง ITC ใหเ้จรญิเตบิโตอย่ำงมปีระสทิธภิำพและยัง่ยนื 

โดย ITC ประสงค์ทีจ่ะเสนอขำยหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และ/หรอืพนักงำนของ ITC และบรษิทัย่อย
เป็นจ ำนวนไม่เกนิ 5,000,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 0.17 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ ITC ภำยหลงักำรออก
และเสนอขำยหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ตำมแผน IPO ซึง่รำยละเอยีดจะไดน้ ำเสนอต่อผูถ้อืหุน้ในวำระถดัไป 

ทัง้นี้กำรขำยหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และ/หรอืพนักงำนของ ITC และบรษิทัย่อยดงักล่ำวจะเกดิขึ้นใน
ช่วงเวลำเดียวกัน และในรำคำเสนอขำยเท่ำกับรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครั ้งแรก ทัง้นี้โดยให้
คณะกรรมกำรของ ITC เป็นผูม้อี ำนำจพจิำรณำจดัสรรหุ้นสำมญัออกใหม่จ ำนวนดงักล่ำว ใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และ/หรอืพนักงำน
ของ ITC และบรษิัทย่อยโดยพจิำรณำตำมควำมเหมำะสมจำกต ำแหน่ง หน้ำที่ ควำมรบัผดิชอบที่มตี่อ ITC และบรษิัทย่อย อำยุงำน 
ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถ ศกัยภำพและประสทิธภิำพในกำรท ำงำน ผลงำน รวมถงึผลประโยชน์ทีจ่ะน ำมำสู่ ITC ในอนำคต 

ทัง้นี้บรษิัท ได้รบัแจ้งจำกคุณติน ชู ชำน ก่อนหน้ำกำรประชุมในวนันี้ว่ำขอแสดงควำมประสงค์ไม่รบัสิทธิในกำรจัดสรร
หลกัทรพัย์ ท ำให้รำยชื่อกรรมกำรของ ITC ที่ได้รบัจดัสรรหลกัทรพัย์ ผู้ถือหุ้นจะดูได้ตำมตำรำงที่แสดงขึ้นไว้ประกอบกำรประชุมใน
ขณะนี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนหุ้นท่ีได้รบัการ
จดัสรร(หุ้น) 

1. นำยเชง นิรุตตนิำนนท ์ ประธำนกรรมกำร 200,000 

2. นำยธรีพงศ ์จนัศริ ิ กรรมกำร 100,000 

3. นำยช ูชง ชำน กรรมกำร 100,000 

4. นำยทว ีตัง้จนัสริ ิ กรรมกำร 100,000 

5. นำยพชิติชยั วงศปิ์ยะ กรรมกำร 100,000 

6. นำยไชยวฒัน์ เจรญิรุจติำนนท์ กรรมกำร 100,000 
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รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนหุ้นท่ีได้รบัการ
จดัสรร(หุ้น) 

7. นำยแพทยธ์รีชยั ฉนัทโรจน์ศริ ิ ประธำนกรรมกำรอสิระ 100,000 

8. นำงสำวอญัชล ีบุญทรงษกุีล กรรมกำรอสิระ 100,000 

9. นำงสวติำ สุวรรณสวสัดิ ์ กรรมกำรอสิระ 100,000 

10. นำยกววุีฒ ิเตม็ภูวภทัร กรรมกำรอสิระ 100,000 

รวม 1,100,000 

ทัง้นี้ ไม่มกีรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนของ ITC ทีจ่ะไดร้บัจดัสรรหลกัทรพัย์มำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของจ ำนวนหลกัทรพัย์
ทัง้หมดทีเ่สนอขำย ใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และ/หรอืพนักงำนของ ITC และบรษิทัย่อย 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม: ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามมาในระบบ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และไม่มผีูถ้อืหุน้ซึ่งถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมออกเสยีง
คดัคำ้น  ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 2,529,446,334 99.6124% 
ไม่เหน็ดว้ย 9,841,218 0.3876% 
งดออกเสยีง ไม่ม ี - 
บตัรเสยี ไม่ม ี - 

รวม 2,539,287,552 100.0000%  

วาระท่ี 8 พิจารณาแผนการเสนอขายหุ้นสามญัของบริษทั ไอ-เทล คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้
แรก (IPO) และแผนการน าหุ้นของ บริษทั ไอ-เทล คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธำนฯ ขอให ้คุณธรีพงศ ์จนัศริ ิประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เป็นผูร้ำยงำนต่อทีป่ระชุม 

คุณธรีพงศ์ จนัศริ ิประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ชี้แจงว่ำ บรษิทั ไอ-เทล คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“ITC”) ซึ่งเป็นบรษิัท
ย่อยของบรษิทั อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเตรยีมควำมพรอ้มเพื่อขออนุญำตเสนอขำยหลกัทรพัยต์่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 
ต่อส ำนักงำน กลต.  และน ำ ITC เขำ้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ (“Spin-off”) โดย ITC จะออกและเสนอขำย
หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ภำยใต้โครงกำร ESOP และ IPO รวมจ ำนวน 600,000,000 หุ้น นอกจำกนี้ บรษิัทจะเสนอขำยหุ้นสำมญัเดมิซึ่ง
บรษิทั ถอือยู่ใน ITC ใหแ้ก่ประชำชนเป็นกำรทัว่ไปเป็นจ ำนวนไม่เกนิ 60,000,000 หุน้ โดยหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่และหุน้สำมญัเดมิทีเ่สนอ
ขำยโดยบรษิทัฯ คดิเป็นสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 22.00 ของหุน้ทีอ่อกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของ ITC ภำยหลงัจำกกำร IPO โดยภำยหลงั
จำกกำร IPO ของ ITC บรษิทัจะยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่อี ำนำจควบคุมใน ITC ในสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 77.64 ของหุน้ทีอ่อกและจ ำหน่ำย
แลว้ทัง้หมดของ ITC 

โดยที ่กำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนและหุน้สำมญัเดมิใน ITC ทีบ่รษิทัถอือยู่ใหแ้ก่ประชำชนเป็นครัง้แรก ITC จะ
มกีำรจดัสรรหุน้ส่วนหนึ่งไวเ้พื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทั  (Pre-emptive Offering) ในสดัส่วนไม่
เกนิรอ้ยละ 20.00 ของจ ำนวนหุน้สำมญัทีเ่สนอขำยต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) โดยหำกมหุีน้สำมญัทีเ่หลอืจำกกำรเสนอขำย
ต่อประชำชนทัว่ไปเฉพำะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสำมญัของบริษัทที่มีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้น  ITC ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (Pre-
emptive Rights) ให ้ITC สำมำรถเสนอขำยหุน้ทีเ่หลอืดงักล่ำวต่อประชำชนทัว่ไปต่อไปได้ 
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ประโยชน์ทีบ่รษิทัจะไดร้บัจำกกำรน ำ ITC เขำ้ตลำดหลกัทรพัย์ฯ 

(1) ลดภำระของบรษิัทในกำรสนับสนุนด้ำนเงนิทุนหรอืกำรช่วยเหลือทำงกำรเงนิในระยะยำวแก่  ITC เนื่องจำก ITC จะ
สำมำรถระดมทุนไดเ้อง 

(2) บรษิัทจะมกีำรแยกโครงสร้ำงธุรกิจที่ชดัเจนมำกขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้กำรบรหิำรจดักำร กำรขยำยธุรกิจผลิต และกำร
ลงทุนเพิม่เตมิในอนำคตของธุรกจิกำรผลติและจ ำหน่ำยอำหำรสตัวเ์ลีย้งส ำเรจ็รปูมคีวำมคล่องตวัมำกยิง่ขึน้ 

(3) รำคำหุน้ของบรษิทัจะสะทอ้นมลูค่ำเงนิลงทุนใน ITC ไดม้ำกขึน้ เน่ืองจำกมรีำคำตลำดอำ้งองิส ำหรบัหุน้ ITC 

(4) บรษิทัจะไดร้บัเงนิจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเดมิของ ITC 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม: ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามมาในระบบ 

จำกนัน้ประธำนฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัิแผนกำรเสนอขำยหุน้สำมญัของบรษิทั ไอ-เทล คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และแผนกำรน ำหุ้นของ บรษิัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัแิผนกำรเสนอขำยหุน้สำมญัของบรษิทั ไอ-เทล คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ต่อประชำชนทัว่ไป
เป็นครัง้แรก (IPO) และแผนกำรน ำหุน้ของ บรษิทั ไอ-เทล คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 2,529,867,634 99.6290% 
ไม่เหน็ดว้ย 9,419,915 0.3710% 
งดออกเสยีง 3 ไม่นับเป็นฐำนเสยีง 
บตัรเสยี ไม่ม ี ไม่นับเป็นฐำนเสยีง 

รวม 2,539,287,552 100.0000% 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใด   

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ โดยมผีูถ้อืหุน้ซกัถามดงันี้ 

คุณฬุริยา เบญจานุกร สอบถำมว่ำ ตำมที่ได้อ่ำนข่ำว TU ซึ่ง กลต. ประกำศผ่ำนเว็บไซต์เมื่อวนัศุกร์ที่ผ่ำนมำ จะรบกวนขอให้ทำง
บรษิทัช่วยอธบิำยรำยละเอยีดเกีย่วกบัขำ่วดงักล่ำว 

คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชี้แจงว่ำ เรื่องดงักล่ำวยงัอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมกระบวนกฎหมำยกบัทำง กลต. 
บรษิทัจงึยงัไม่มคีวำมเหน็ใดๆ แต่จะถอืโอกำสนี้ ขอชีแ้จงใหท้่ำนผูถ้อืหุน้ไดท้รำบว่ำ TU เป็นบรษิทัทีด่ ำเนินกจิกำรมำนำนถงึ 45 ปี และ
เข้ำจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์ฯ เป็นระยะเวลำ 28 ปี เชื่อว่ำ ท่ำนผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ก็จะรู้จกับริษัท รู้จกั
คณะกรรมกำรบรษิทั รวมถงึท่ำนประธำนเป็นอย่ำงด ีในช่วงระยะเวลำหลำยปีทีผ่่ำนมำทีท่่ำนไดเ้สยีสละและท ำงำนใหก้บับรษิทั และเชื่อ
ว่ำเรำเป็นบรษิทัทีดู่แลผูถ้อืหุน้เป็นอย่ำงด ีจงึขอเรยีนว่ำ จำกขอ้กล่ำวหำที ่กลต. ประกำศไปเมื่อวนัศุกรท์ีผ่่ำนมำ ขอชีแ้จงดงันี้ 

ขอ้ที ่1 เรื่องดงักล่ำวเป็นเรื่องเกีย่วกบัผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 3 ปี 2560 หรอืเมื่อหำ้ปีทีแ่ล้ว ซึง่ไตรมำสดงักล่ำวเป็นไตร
มำสที่มกีำรด ำเนินงำนปกติ ไม่มกีำรเข้ำซื้อกิจกำรหรอืกำรลงทุนใดๆ นอกเหนือจำกกำรปฏิบตัิงำนทัว่ไป และในปี 2560 ถือเป็นปีที่
บรษิทัมคีวำมล ำบำกในกำรด ำเนินธุรกจิค่อนขำ้งมำก แต่เฉพำะในไตรมำส 3 นัน้ บรษิทัมยีอดขำยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.4 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
มกี ำไรขัน้ต้นลดลงรอ้ยละ 5.6 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน และมกี ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน ลดลงรอ้ยละ 29.5 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน อย่ำงไรกด็ ี
ก ำไรสุทธทิีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 8.9 จำก 3 เรื่องหลกั  
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1) ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
2) จำกกำรเขำ้ไปลงทุนในเรดลอ็บสเตอร ์
3) จำกกำรเขำ้ไปลงทุนในอะแวนตฟีิด ทีป่ระเทศอนิเดยี 

ซึ่งทัง้ 3 เรื่องดงักล่ำว ทำงผู้บรหิำรไม่สำมำรถจะคำดกำรณ์ได้ ไม่ว่ำจะเป็นก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนซึ่งบรษิัท ได้มกีำร
บรหิำรจดักำรเป็นอย่ำงดมีำตลอด เรื่องกำรลงทุนในเรดล็อบสเตอร์ซึ่งในขณะนัน้บรษิัทยงัเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่มสี่วนร่วมในกำร
บรหิำร ผูบ้รหิำรคอืผูถ้อืหุน้ใหญ่ ไดแ้ก่ Golden Gate Capital เป็นผูบ้รหิำรโดยตรง ส่วนเรื่องที ่3 กำรลงทุนในอะแวนตฟีิด ซึง่เป็นบรษิทั
จดทะเบียนในประเทศอินเดีย และประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีกฎระเบียบ เข้มงวดมำก แม้กระทัง่ Forecast ก็ไม่สำมำรถให้ได้ 
เพรำะฉะนัน้ จะเหน็ว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงเวลำนัน้ไม่ไดด้หีรอืผดิปกติ 

ข้อที่ 2 จำกกำรย้อนไปดูข้อมูลในช่วงเวลำนัน้ คอืเดอืนตุลำคม - พฤศจกิำยน ปีนัน้ เป็นช่วงที่รำคำหุ้นในตลำดฯ ตกลง
โดยรวม เน่ืองจำกภำวะเศรษฐกจิ ส ำหรบัหุน้ของ TU ในช่วงตน้ปีนัน้อยู่ระดบัประมำณ 22 บำท แต่ในช่วงเวลำนัน้รำคำตกไปอยู่ในระดบั
ต ่ำกว่ำ 18 บำท ซึง่หำกผูถ้อืหุน้โดยปกตเิมื่อเหน็รำคำตกลงกน่็ำจะเป็นเหตุผลใหเ้ขำ้ลงทุนได้ 

ขอ้ที ่3 ขอชีแ้จงแทนท่ำนประธำน ดงันี้ ท่ำนประธำนไม่ได้เป็นผูซ้ื้อหุน้ TU และบุคคลทีถู่กกล่ำวทัง้หมด ไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำร
และกรรมกำรของ TU ในกรณีของท่ำนประธำน ลูกชำยของท่ำนคอื ดร. ดสิพล จนัศริ ิซึง่อำยุ ณ ขณะนัน้ 45 ปี ซื้อหุน้จ ำนวน 2,000,000 
หุ้น และบัญชีที่ซื้อขำยเป็นบัญชี Margin ซึ่งมีวงเงินที่สำมำรถซื้อหุ้นได้ถึง 10,000,000 หุ้น แต่คุณดิสพล ซื้อเพียง 2,000,000 หุ้น 
เท่ำนัน้ เพรำะฉะนัน้ จงึขอชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้รำบว่ำ เน่ืองจำกผูถู้กกล่ำวหำทุกคนไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัจงึไม่ได้รู้
ในเรื่องของ Silent Period ส่วนในเรื่องควำมคบืหน้ำในกำรเจรจำกบัทำง กลต. เพิม่ขึน้ บรษิทักจ็ะไดน้ ำเสนอต่อไปในภำยหลงั 

ตวัแทนจากบลจ. กสิกรไทย สอบถำมว่ำ What’s the timeline of investigation and what will be our action after the result? 

คุณรพีพงศ์ ล้ิมวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่ำ เรื่องเกี่ยวกับ timeline of investigation นัน้ ขณะนี้ถึงขัน้ตอนที่ทำง กลต. 
พจิำรณำจะใชม้ำตรกำรทำงแพ่ง ส ำหรบัผูท้ีม่รีำยชื่อตำมทีป่รำกฎในข่ำว ซึง่ตำมทีคุ่ณธรีพงศ์ไดเ้รยีนแจง้ไปแล้วนัน้ จำกรำยชื่อดงักล่ำว
จะเหน็ไดว่้ำ หลำยๆ ท่ำนไม่ไดม้สี่วนเกีย่วขอ้งในกำรบรหิำรจดักำรของบรษิทัแต่อย่ำงใด ในส่วนของ timeline ในปัจจุบนันัน้ ถงึขัน้ตอน
ทีท่ำง กลต. มมีตแิลว้ทีจ่ะใชม้ำตรกำรทำงแพ่ง ดงันัน้หลงัจำกนี้จะอยู่ในขัน้ตอนทีแ่ต่ละท่ำนจะพจิำรณำว่ำจะตดัสนิใจอย่ำงไร ซึง่ในส่วน
นี้บรษิทัไม่สำมำรถจะตอบค ำถำมได ้อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัไดท้ ำกำรตรวจสอบขอ้มูลทัง้หมดในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั และไม่พบว่ำมี
กำรน ำขอ้มลูภำยในใดๆ ไปเผยแพร่ใหก้บับุคคลภำยนอก 

ตัวแทนจากบลจ. กสิกรไทย สอบถำมว่ำ For TU’s CG policy, what measures do we have in place, and what policies do we 
plan to enforce, so this issue is not repeated in the future? 

คุณรพีพงศ์ ล้ิมวงษ์ทอง เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่ำ ในเรื่องของ CG บรษิัทได้ให้ควำมส ำคญัส ำหรบั Corporate Governance มำ
ตลอด ในปีนี้เอง ก็มีกำรยกระดับของ Corporate Governance บริษัทมีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อดูแลเรื่องของ CG 
โดยเฉพำะ และในปีทีผ่่ำนมำ บรษิทักไ็ดร้บัคะแนนในระดบัสงู สิง่เหล่ำนี้ชีใ้หเ้หน็ว่ำ TU ใหค้วำมส ำคญัในเรื่องนี้ ส ำหรบัมำตรกำรในอดตี
ทีผ่่ำนมำ ตำมทีคุ่ณธรีพงศ์ไดเ้รยีนไปแล้วว่ำ ผูท้ ีเ่ขำ้มำซื้อหุน้ไม่ได้มสี่วนรวมในกำรบรหิำรงำน และไม่รูข้อ้มลูภำยในใดๆ รวมถงึไม่รู้ว่ำ
เมื่อใดทำงบรษิทัจะประกำศผลประกอบกำร และในช่วงเวลำดงักล่ำวเป็นช่วงเวลำทีร่ำคำหุน้ของ TU ต ่ำมำก จนท ำใหใ้ครกต็ำมซึ่งเป็น
ผู้ติดตำมหุ้น TU กค็งซื้อในช่วงเวลำนัน้ ซึ่งก็เป็นไปตำมกลไกกำรตลำด และจ ำนวนหุ้นที่ท ำกำรซื้อขำยก็เป็นไปตำมปกติของบุคคล
เหล่ำนัน้ ส ำหรบัค ำถำมว่ำทำง TU จะด ำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป กข็อเรยีนว่ำ อย่ำงทีแ่จง้ไวแ้ล้ว ว่ำบรษิทัมกีำรยกระดบัของ Corporate 
Governance โดยกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อดูแลเรื่องของ CG โดยเฉพำะ บรษิทักค็งพจิำรณำ CG Policy เพิม่เตมิว่ำมชี่อง
โหว่งหรอืตอ้งแกไ้ขหรอืไม่ รวมถงึกำรสื่อสำรกบักรรมกำรและผูบ้รหิำรต่อญำตสินิท เพื่อจะไม่ใหเ้กดิเหตุกำรณ์แบบนี้ขึน้อกี 
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