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บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที ่89/1 หมู่ที ่2 ต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000 

 

วนัท่ี 10 มีนาคม 2565 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
เรียน ทา่นผูถื้อหุน้บรษิัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) (”บริษัทฯ”) 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

2. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีและรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พรอ้มงบการเงิน
ประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code 

3. ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระและไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ด  ารงต  าแหน่งอีกวาระ
หนึ่ง (ส  าหรบัวาระที่ 5)  

4. ขอ้มลูประวตัขิองผูส้อบบญัชี (ส  าหรบัวาระที่ 7) 
5. ขอ้มลูของกรรมการอิสระที่เสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะ 
6. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
7. ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  
8. เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละการมอบฉนัทะ 
9. วธีิปฏิบตัใินการเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect (Live Streaming) 
 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิัทของบริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2565 ในวนัท่ี 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  

วัตถุประสงค์และเหตุผล  : การประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 ไดจ้ัดขึน้เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2564 เพ่ือ
พิจารณาวาระตา่ง ๆ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท : พิจารณาแลว้เห็นว่า รายงานดงักล่าวถูกตอ้งตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงันัน้ จึง
เหน็ควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซึง่ไดจ้ดัท  าขึน้อย่างถูกตอ้ง
ตามความเป็นจรงิ 
กำรลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติท่ีประชุม โดยอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 ดงัปรากฏในแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปีและรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2  
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2564  
กำรลงมต ิ: วาระนีไ้ม่ตอ้งลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงิน ประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเตมิ) และขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 40 ซึง่ก  าหนดใหบ้รษิัทฯ ตอ้งจดัท างบแสดงฐานการเงิน (งบ
ดลุ) และงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบรษิัทฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอ
ใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิ 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงิน ประจ าปี 2564 
สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีและ
รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  ส่วนท่ี 3 งบการเงิน โดยงบการเงินดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบ
จากนายพงทวี รตันะโกเศศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 7795 ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ท่ีสงักดั บริษัท ไพรซ้วอเตอร์
เฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั แลว้ เหน็สมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุัติงบ
การเงิน ประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

ขอ้มลูงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบรษิัทฯ 
หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ 2563 2564 เปลี่ยนแปลง 
สินทรพัยร์วม 2,498.49  3,343.56  33.82% 
หนีส้ินรวม 1,015.83  940.13  -7.45% 
รายไดร้วม 4,244.47 4,833.96 13.89% 
ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้บรษัิทฯ 411.69 211.50 -48.63% 
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 1.00 0.50 -50.00% 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท : พิจารณาแลว้เห็นว่างบการเงินดงักล่าวมีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานบญัชีท่ีรองรบัทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จงึเหน็สมควร
เสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตังิบการเงิน ประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
กำรลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติท่ีประชุม โดยอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรก าไรสทุธิและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเตมิ) และขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 42 และ 43 ซึง่ก  าหนดใหบ้รษิัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียนซึ่งบรษิัทฯ ส ารองไวค้รบถว้นแลว้ และ
การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ รวมกนัเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม ซึง่การจ่ายปันผลจะ
ขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และแผนการลงทนุ รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสม
อ่ืน ๆ ในอนาคตของบรษิัทฯ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการและ
ไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินงานปกตขิองบรษิัท 



 

3 

ส าหรบัปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 218.40 ลา้นบาท ก าไรสุทธิจากงบการเงิน
รวม จ านวน 211.50 ลา้นบาท และมีก าไรสะสมท่ียังไม่ไดจ้ดัสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 312.20 ลา้น
บาท จึงขอเสนอตอ่ท่ีประชุมเพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2565 
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และก าไรสะสมเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ทกุราย ในอตัราหุน้ละ 1.15 บาท รวมเงินปันผลทัง้สิน้ 485 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 229.32 ของก าไรสุทธิ ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ  
อนึ่ง เน่ืองจากมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2564 ไดอ้นมุตักิารจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล ส าหรบัผลการด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 มกราคม – 30 มิถนุายน 2564 และก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 1.00 
บาท รวมเป็นเงินจ านวน 410 ลา้นบาท โดยจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้เดมิก่อนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้่ายแล้วเม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2564 จึงยังคงเหลือเงินปันผลท่ีบริษัทฯ ตอ้งจ่ายส าหรับผลการ
ด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 75 ลา้นบาท ทัง้นี ้
เงินปันผลท่ีจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้มาจากก าไรจากส่วนท่ีไดร้บัการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) ทัง้จ  านวน โดยบริษัทฯ จะ
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2565 และจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 19 
เมษายน 2565 ทัง้นี ้สิทธิในการไดร้บัเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
ขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลท่ีผ่านมาเป็นดงันี ้

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

1. ก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม ส่วนท่ีเป็นของ
ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ (บาท) 

840,795,659 411,693,688 211,497,536 

2. จ านวนหุน้ 410,000,000 410,000,000 425,397,260* 
3. รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ (บาท) 

3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ที่ 1 
3.2 เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ที่ 2 
3.3 เงินปันผลประจ าปี 

1.95 
1.00 
0.95 

- 

0.60 
0.30 

- 
0.30 

1.15 
1.00 

- 
0.15 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 799,500,000 246,000,000 485,000,000 
5. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 95.09% 59.75% 229.32% 
* เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 บรษิัทฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้จากเดมิ 410,000,000 หุน้ เป็น 500,000,000 
หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 2 บาท ดงันัน้ จ  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัเท่ากบั 425,397,260 หุน้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีทุนส ารองครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดแลว้ ดังนัน้ จึงไม่ตอ้งจัดสรรทุนส ารองตาม
กฎหมายเพิ่มเติมแตอ่ยา่งใด 
ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท : เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสุทธิและ
จ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 ซึ่งเป็นการจ่ายจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และก าไรสะสม โดยจ่ายเป็นเงินสด
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุราย ในอตัราหุน้ละ 1.15 บาท รวมเงินปันผลทัง้สิน้ 485 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 229.32 ของก าไรสทุธิ 
ทัง้นี ้เน่ืองจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2564 ไดอ้นมุตัิการจ่ายเงินปันผล
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ระหว่างกาล ส าหรบัผลการด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 และก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 1.00 
บาท รวมเป็นเงินจ านวน 410 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้่ายแลว้เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2564 คงเหลือเงินปันผลท่ีบริษัทฯ 
ตอ้งจ่ายส าหรบัผลการด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน
จ านวน 75 ลา้นบาท ทัง้นี ้เงินปันผลท่ีจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้มาจากก าไรจากส่วนท่ีไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
ทัง้จ  านวน โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record date) ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2565 และจ่ายเงินปันผล
ในวันท่ี 19 เมษายน 2565 ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้ับอนุมัติจากท่ี
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
กำรลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติท่ีประชุม โดยอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามพระราชบญัญัตบิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ) มาตรา 71 
และขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 16 ก าหนดวา่ ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้
จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสุดกับจ านวน 1 ใน 3 โดย
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจากจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงั ๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง
อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได ้
ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายฤทธิรงค ์ บญุมีโชติ  ประธานกรรมการ  

2. นายชาน ช ูชง   กรรมการ  

3. นายบรรลือศกัร โสรจัจกิจ   กรรมการ  
เม่ือพิจารณาแลว้เหน็วา่ กรรมการทัง้ 3 ทา่นดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญ
ในสาขาต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย อนัเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ ในภาพรวมและสอดคลอ้งกับกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมทัง้ไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีของตนดว้ยดีเสมอมา รวมถึงไดพ้ิจารณาผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหนา้ท่ีของ
กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแลว้ นอกจากนี ้กรรมการทัง้ 3 ทา่น เป็นผูท่ี้มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่
มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชน และไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บั
ความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์จงึ
เห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนด
วาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
รายละเอียดเก่ียวกับอายุ สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และประวตัิการเขา้
ประชมุคณะกรรมการของกรรมการแตล่ะทา่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท : คณะกรรมการบรษิัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียซึ่งเป็นกรรมการท่ีครบรอบ
พน้จากต าแหน่งตามวาระ ไดพ้ิจารณาและมีมตเิหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ
ท่ีพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดข้างต้น  โดย
กรรมการท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลับเขา้ด  ารงต  าแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท่ี้มีคณุสมบตัิครบถว้นตาม พระราชบญัญัติ
บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กำรลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติท่ีประชุม โดยอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : พระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ) มาตรา 90 และ
ขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 26 ก าหนดใหก้รรมการของบริษัทมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ีจากบริษัท ซึ่ง
ค่าตอบแทน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง  และโบนัส เป็นตน้ โดยตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากท่ี
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งกับหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  และผลการปฏิบตัิงานของ
กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรม
เดียวกัน รวมทัง้เพียงพอท่ีจะจูงใจและรกัษากรรมการท่ีมีคุณภาพไวก้ับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน
ใหแ้ก่กรรมการ ประจ าปี 2565 ในอตัราเดียวกบัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ซึ่งประกอบดว้ย ค่าตอบแทน
รายเดือน และคา่เบีย้ประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คณะกรรมกำรบริษัท/ 
คณะกรรมกำรชุดย่อย 

ค่ำตอบแทนรำยเดอืน 
(บำท/คน) 

ค่ำเบีย้ประชุม 
(บำท/คร้ัง/คน) 

(เฉพำะกรรมกำรทีเ่ข้ำประชุม) 
ปี 2564 ปี 2565  

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2564 ปี 2565  

(ปีทีเ่สนอ) 
1.  กรรมกำรบริษัท     
- ประธานกรรมการบรษิัท 25,000 25,000 15,000 15,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 10,000 10,000 

2. กรรมกำรตรวจสอบ     
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 - ไม่มี - - ไม่มี - 
- กรรมการ 15,000 15,000 - ไม่มี - - ไม่มี - 

3. กรรมกำรบริหำร     
- ประธานกรรมการบรหิาร - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 
- กรรมการ - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

* ทัง้นี ้ไม่มีสิทธิประโยชนอ่ื์นๆ ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชดุย่อย นอกจากคา่ตอบแทนรายเดือนและคา่เบีย้ประชมุ 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท : ไดพ้ิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการโดยค านงึถงึความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ อย่าง
ครบถว้นแลว้ และเปรียบเทียบอา้งอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั จึงเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน
ใหแ้ก่กรรมการ ประจ าปี 2565 ในอตัราเดียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

กำรลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติท่ีประชุม โดยอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2565 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปีของบรษิัท 
ควำมเหน็คณะกรรมกำรตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 โดย
ไดป้ระเมินจากความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ทกัษะความรู ้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการ
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ตรวจสอบอนัเป็นประโยชนต์อ่ธุรกิจท่ีจะไดร้บัและความเหมาะสมของค่าสอบบญัชีแลว้ โดยเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี
กบับรษิัทอ่ืน จงึเหน็สมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก 
บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (”PwC”)  เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2565 โดยมีรายช่ือ
ดงันี ้ 

รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี จ านวนปีท่ีลงลายมือช่ือ 
รบัรองงบการเงินของบรษิัทฯ 

1. นายพงทวี รตันะโกเศศ 7795 4 ปี (2561 -2564) 
2. นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ 3760 - 
3. นางสาวอมรรตัน ์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ 4599 - 

โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบรษิัทฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ให้ PwC จัดหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอ่ืนของ PwC แทนได ้ทั้ง้นี ้
รายช่ือผูส้อบบญัชีตามท่ีเสนอไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียใด ๆ กบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ใหญ่
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบคุคลดงักล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บรษิัทฯ ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัขิองผูส้อบบญัชีแตล่ะทา่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 
คา่สอบบญัชีท่ีเสนอส าหรบัปี 2565 เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 2,700,000 บาท ซึง่สงูกวา่คา่สอบบญัชีของปี 2564 จ  านวน 
400,000 บาท และคา่สอบบญัชีท่ีเสนอดงัล่าวไม่รวมคา่ใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเบกิตามจรงิ (Out of pocket expense)  
รายละเอียดคา่สอบบญัชี 

คา่สอบบญัชี ปี 2564 ปี 2565 
(ปีท่ีเสนอ) 

เพิ่มขึน้/
ลดลง 

คา่สอบบญัชีของบรษิัทฯ 1,397,300 1,797,300 400,000 

คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบรษิัทฯ 902,700 902,700 - 
รวม 2,300,000 2,700,000 400,000 

* ค่าสอบบญัชีปี 2564 ขา้งตน้ไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นจ านวน 300,000 และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ที่
เบิกตามจรงิ (Out of pocket expense)  

บริษัทย่อย 2 บริษัท อาจใชบ้ริการจากผูส้อบบญัชีจากส านักงานอ่ืนท่ีไม่ใช่ PwC โดยการเลือกใชผู้ส้อบบญัชีของ 
แตล่ะบรษิัทจะพิจารณาจากคณุภาพการใหบ้ริการและอตัราค่าสอบบญัชีเป็นหลกั ซึง่คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้
สามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา  
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และใหเ้สนอต่อท่ีประชุม  
ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษิัท และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
กำรลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติท่ีประชุม โดยอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนมุตักิารแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ท่ี 5 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกับการปฏิบัติหน้าท่ีนาย
ทะเบียนหุน้ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาแก้ไข
ขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ท่ี 5 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอให้แก้ไข 
ขอ้ 5. ใบหุน้ของบริษัทเป็นใบหุน้ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ 

และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือช่ือและ
ประทับตราส าคัญของบริษัทดว้ย หรือคณะกรรมการอาจ
มอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่ าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยล์งลายมือช่ือแทนได ้โดยไม่
ต้องประทับตราส าคัญของบริษัท และหากบริษัทได้
มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัท วิธีการปฏิบัติท่ีเก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทให้
เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุน้ก าหนด 

  

ขอ้ 5. หุน้ของบริษัทเป็นหุน้ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ และ
ต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่ งคนลงลายมือ ช่ือและ
ป ร ะทับต ร าส า คัญขอ งบ ริ ษั ท บน ใบหุ้ น ด้ ว ย  ห รื อ
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยล์งลายมือ
ช่ือแทนได ้โดยไม่ตอ้งประทบัตราส าคญัของบรษิัท และหาก
บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษัท วิธีการ
ปฏิบตัิท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามท่ีนาย
ทะเบียนหุน้ก าหนด 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท : เหน็สมควรวา่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ควรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ท่ี 5 ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบตัหินา้ท่ีนายทะเบียนหุน้ 
กำรลงมต ิ: วาระนีต้อ้งผ่านมตท่ีิประชมุ โดยอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : วาระนีก้  าหนดขึน้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ/หรือใหค้วามเหน็ตา่ง ๆ ตอ่คณะกรรมการ
บรษิัท (ถา้มี) และ/หรือใหค้ณะกรรมการบรษิัทชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ โดยจะไม่มีการน าเสนอเรื่องอ่ืนใดให้
ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตั ิและจะไม่มีการลงมตใิด ๆ ในวาระนี ้

 
ทัง้นี ้วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 (Record date) เป็นวนัท่ี 4 มีนาคม 

2565 
จงึขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟิดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) เขา้ร่วมประชุมในวนัท่ี 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 

น. ดว้ยรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยบริษัทฯ ไม่มีการจดัหอ้งส าหรบัประชุม ผูถื้อหุน้สามารถเขา้ร่วม
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ดด้ว้ยตนเอง โดยปฏิบตัติามวธีิปฏิบตัใินการเขา้รว่มประชมุผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์ Inventech Connect ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 9 และเพ่ือใหก้ารลงทะเบียนส าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุน้สะดวกและ 
รวดเรว็ บรษิัทฯ จะจดัใหมี้การลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่มประชมุตัง้แตเ่วลา 8.00 น. เป็นตน้ไป 

บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ฉบบันี ้พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุม และ
แบบฟอรม์หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ท่ี www.thaiunionfeedmill.com ในหัวขอ้  
นกัลงทนุสมัพนัธ/์ขอ้มลูผูถื้อหุน้/การประชมุผูถื้อหุน้ แลว้  

http://www.thaiunionfeedmill.com/
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ผู้ถือหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้นี ้  โปรดกรอก 
ขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. เทา่นัน้) ตามแบบฟอรม์หนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมา (สิ่งที่ส่ง
มาดว้ย 6 พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 20 บาท) พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุม ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 8 และปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตาม 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย 9 

ผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถ
ใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้ัง้แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได ้ตามแบบฟอรม์หนงัสือมอบฉันทะที่แนบมา (สิ่งท่ี
ส่งมาดว้ย 6 พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 20 บาท)  

หากผูถื้อหุน้ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ร่วมประชุม ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสแ์ละออกเสียงลงคะแนนแทนได ้(ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้มอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5) โดย
กรอกขอ้มลูและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบตามท่ีระบุไวใ้นสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 8 และโปรดส่งกลบั
คืนล่วงหนา้ภายในวนัท่ี 25 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. (อา้งอิงตามตราประทบัไปรษณียไ์ทย) โดยจดัส่งมาท่ี 

นางสาวจิตรา วกิรยัไพศาล  
ผูช้่วยเลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 979 ชัน้ 32 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร ์ถนนพหลโยธิน  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

บริษัทฯ ใคร่ขอใหผู้้ถือหุน้ไดโ้ปรดทราบและปฏิบัติตามเง่ือนไข รายละเอียดวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 9 

อนึ่ง เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุ รวมทัง้เป็นการรกัษาสิทธิประโยชนข์องทา่นอย่างเต็มที่ หากท่าน
มีค  าถามท่ีตอ้งการใหชี้แ้จงในประเด็นของระเบียบวาระที่น  าเสนอในครัง้นี ้สามารถส่งค  าถามล่วงหนา้มาท่ีบริษัทฯ โดยส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสม์าท่ี ir.tfm@thaiunion.com  หรือ Comsec.TFM@thaiunion.com หรือโทรสารหมายเลข 034-417-255 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นายบรรลือศกัร  โสรจัจกิจ) 
  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

  โดยค าสั่งของคณะกรรมการบรษิัท 
บรษิัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) 
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