เลขที่ 10/640405
บริษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุป๊ จำกัด (มหำชน) แจ้งมติ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ขอแจ้งมติทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ท่ี 5 เมษำยน 2564 ดังนี้
1. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรบั ทรำบและรับรองรำยงำน
กำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
2,451,694,944 99.9997%
ไม่เห็นด้วย
ไม่ม ี
งดออกเสียง
6,800
0.0003%
บัตรเสีย
ไม่ม ี
รวม
2,451,701,744 100.0000%
2. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติรบั ทรำบรำยงำนประจำปี 2563 และผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ในปี 2563
3. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดทีม่ ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตั งิ บกำรเงินสำหรับปี
บัญชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
2,449,468,434 99.9073%
ไม่เห็นด้วย
ไม่ม ี
งดออกเสียง
2,273,310
0.0927%
บัตรเสีย
ไม่ม ี
รวม
2,451,741,744 100.0000%
4. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดทีม่ ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตั กิ ำรจัดสรรกำไรสุทธิ
สำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2563 โดยจัดสรรเป็ นเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนตัง้ แต่ 1 กรกฎำคม ถึงวันที่ 31 ธันวำคม
2563 ในอัตรำหุน้ ละ 0.40 บำท สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 4,655,132,696 หุน้ ซึง่ เป็ นหุน้ หลังหักหุน้ ซือ้ คืนในโครงกำรซือ้ หุน้
คืนของบริษทั คิดเป็ นเงิน 1,862,053,078.40 บำท อนึ่ง เมื่อรวมกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนตลอดปี 2563 ทีส่ ่วนหนึ่งได้
จ่ำยเป็ นเงินปั นผลระหว่ำงกำลไปเมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2563 ในอัตรำหุน้ ละ 0.32 บำท แล้วนัน้ บริษทั มีอตั รำเงินปั นผลสำหรับผลกำร
ดำเนินงำนประจำปี 2563 เท่ำกับ 0.72 บำทต่อหุน้ คิดเป็ นอัตรำเงินปั นผลจ่ำยเท่ำกับร้อยละ 56.38 ของกำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยหุน้ กูท้ ่มี ี
ลักษณะคล้ำยทุน โดยกำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผลในวันที่ 9 มีนำคม 2564 ซึง่ เงินปั นผลจำนวน 0.10 บำทต่อหุน้ มำ
จำกกำไรส่วนทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน จึงไม่ตอ้ งเสียภำษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ำ่ ย ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ไม่สำมำรถขอเครดิตภำษีได้ และเงินปั น
ผลจำนวน 0.30 บำทต่อหุน้ มำจำกกำไรส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนทำให้ตอ้ งเสียภำษีหกั ณ ทีจ่ ำ่ ย 10% กำหนดจ่ำยเงินปั นผล
ในวันที่ 21 เมษำยน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
2,444,672,944 99.7036%
ไม่เห็นด้วย
7,265,800
0.2963%
งดออกเสียง
3,000
0.0001%
บัตรเสีย
ไม่ม ี
รวม
2,451,941,744 100.0000%

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

5. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน มีมติเลือกตัง้ กรรมกำรบริษทั ทัง้
4 ท่ำนทีค่ รบกำหนดออกตำมวำระเป็ นกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง ดังนี้
1. นำยไกรสร จันศิริ กรรมกำรบริหำร ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
2,026,084,438 83.6318%
ไม่เห็นด้วย
425,852,255 17.3680%
งดออกเสียง
5,051
0.0002%
บัตรเสีย
ไม่ม ี
รวม
2,451,941,744 100.0000%
2. นำยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กรรมกำรบริหำร ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
2,099,275,021 85.6169%
ไม่เห็นด้วย
352,661,123 14.3829%
งดออกเสียง
5,600
0.0002%
บัตรเสีย
ไม่ม ี
รวม
2,451,941,744 100.0000%
3. นำยกีรติ อัสสกุล กรรมกำรอิสระ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
1,951,359,821 79.5843%
ไม่เห็นด้วย
500,576,323 20.4155%
งดออกเสียง
5,600
0.0002%
บัตรเสีย
ไม่ม ี
รวม
2,451,941,744 100.0000%
4. นำยรำวินเดอร์ สิงห์ เกรวำล ซำบจิตต์ เอส กรรมกำรทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหำร ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
2,042,382,848 83.2966%
ไม่เห็นด้วย
406,907,596 16.5953%
งดออกเสียง
2,651,300
0.1081%
บัตรเสีย
ไม่ม ี
รวม
2,451,941,744 100.0000%
6. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียงทัง้ หมดทีม่ ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตั ิ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564 เป็ นดังนี้
6.1 ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินของกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย แบ่งเป็ น
- ค่ำตอบแทนในรูปของเบีย้ ประชุมสำหรับกรรมกำรทุกท่ำนเป็ นจำนวนเงิน 20,000 บำทต่อครัง้ ทีเ่ ข้ำประชุม ยกเว้นประธำน
กรรมกำร จะเท่ำกับ 40,000 บำท
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกท่ำนรำยเดือนๆ ละ 40,000 บำท ยกเว้นประธำนกรรมกำร จะเท่ำกับ 80,000 บำท
- ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรตรวจสอบรำยเดือนๆ ละ 60,000 บำท
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบรำยเดือนๆ ละ 30,000 บำท
- ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ปี ละ 360,000 บำท
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ปี ละ 180,000 บำท
- ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ปี ละ 360,000 บำท
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

- ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีเ่ ป็ นกรรมกำรอิสระ ปี ละ 180,000 บำท
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีเ่ ป็ นกรรมกำรบริหำร ปี ละ 120,000 บำท
6.2 ค่ำตอบแทนอื่นได้แก่ วงเงินประกันคุม้ ครองสุขภำพไม่เกิน 700,000 บำทต่อปี เฉพำะกรรมกำรที่มอี ำยุไม่เกิน 70 ปี และมีถิ่น
พำนักในประเทศไทย
6.3 โบนัสกรรมกำรจำกผลกำรด ำเนิ น งำนปี 2563 ทัง้ คณะในอัตรำร้อ ยละ 0.5 ของเงิน ปั น ผลของบริษ ัท และกำหนดให้โบนัส
กรรมกำรสำหรับประธำนกรรมกำรเป็ น 2 เท่ำของโบนัสที่จ่ำยให้กรรมกำร โดยกำหนดจ่ำยโบนัสกรรมกำรในวันที่ 22 เมษำยน 2564
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
1,664,329,131 92.7942%
ไม่เห็นด้วย
128,569,165
7.1683%
งดออกเสียง
672,000
0.0375%
บัตรเสีย
ไม่ม ี
รวม
1,793,570,296 100.0000%
7. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดทีม่ ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตั ิ กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีซง่ึ ได้แก่ นำยพงทวี รัตนะโกเศศ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขทะเบียน 7795 หรือ นำยชำญชัย ชัยประสิทธิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต
เลขทะเบียน 3760 หรือ นำงสำวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนำสุข ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขทะเบียน 4599 จำกบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และในกรณีท่ผี สู้ อบบัญชีรบั อนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบตั งิ ำนให้บริษทั
ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จะจัดหำผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตอื่นของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
แทนได้ โดยกำหนดค่ำสอบบัญชีสำหรับงบประจำปี 2564 เท่ำกับ 1,988,365 บำท เพิม่ ขึน้ 57,914 บำทจำกปี ก่อน ค่ำสอบทำนสำหรับ
งบกำรเงินรำยไตรมำสรวม 3 ไตรมำส เท่ำกับ 1,113,500 บำท เพิม่ ขึน้ 32,432 บำทจำกปี ก่อน และค่ำตรวจสอบบัญชีตำมบัตรส่งเสริม
กำรลงทุน จำนวน 1 ฉบับ เท่ำกับ 100,000 บำท เท่ำกับปี ก่อน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
2,442,731,693 99.6243%
ไม่เห็นด้วย
6,600
0.0003%
งดออกเสียง
9,203,451
0.3754%
บัตรเสีย
ไม่ม ี
รวม
2,451,941,744 100.0000%
8. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนเสียงทัง้ หมดทีม่ ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตั ิกำรแก้ไข
เพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษทั ตำมมำตรำ 31 เพื่อให้วตั ถุประสงค์ของบริษทั มีควำมชัดเจนและ
ครอบคลุมกำรดำเนินกิจกรรมของห้องปฏิบตั ทิ ดสอบทำงด้ำนจุลชีววิทยำ เคมีและกำยภำพ ขอให้ทป่ี ระชุมพิจำรณำกำรเพิม่ วัตถุประสงค์
จำนวน 1 ข้อ ได้แก่
“ข้อ 54 ประกอบกิจกำรห้องปฏิบตั กิ ำรทดสอบและสอบเทียบ และ/หรือให้บริกำรทดสอบและสอบเทียบในด้ำนต่ำงๆ รวมถึงกระทำกำร
อื่นใด และ/หรือให้บริกำรอื่นใดทีเ่ กี่ยวกับกิจกำรห้องปฏิบตั กิ ำรทดสอบและสอบเทียบ”
ซึง่ จะมีผลทำให้วตั ถุประสงค์ของบริษทั เปลีย่ นแปลงจำกเดิม จำนวน 53 ข้อ เป็ น 54 ข้อ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
2,451,939,534
99.9998%
ไม่เห็นด้วย
ไม่ม ี
งดออกเสียง
5,600
0.0002%
บัตรเสีย
ไม่ม ี
รวม
2,451,945,134
100.0000%
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

9. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนเสียงทัง้ หมดทีม่ ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตั ิ กำรออก
และเสนอขำยหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด (มหำชน) ให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และ/หรือพนักงำนของ
บริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด (มหำชน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
2,205,086,675
89.9321%
ไม่เห็นด้วย
246,829,859
10.0667%
งดออกเสียง
28,600
0.0012%
บัตรเสีย
ไม่ม ี
รวม
2,451,945,134
100.0000%
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและโปรดเผยแพร่ขอ้ มูลให้ทรำบโดยทั ่วกัน
ขอแสดงควำมนับถือ
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

................................... กรรมกำร
( นำยไกรสร จันศิริ )

................................... กรรมกำร
( นำยชวน ตัง้ จันสิริ )

สำนักประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
0-2298-0024 ต่อ 4390, 4392

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

