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บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชัน้ที่ 11- 12 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ (02) 513-8989   แฟกซ์ (02) 513-9060    
ทะเบียนเลขที่ 0107557000292 

  วนัท่ี 7 เมษายน 2559 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2558 
2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 (ในรูปแบบ 

CD-ROM) 
3. รายนามและประวตัิของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับ

การเลอืกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมถึงกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการใหม ่

4. ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณ์ท างานของผู้สอบบญัชีของบริษัท 
5. สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ครัง้ที่ 1  
6. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
8. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
9. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องน ามา

แสดงในวนัประชมุ 
10. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
11. แบบแสดงความจ านงขอรับรายงานประจ าปี 2558 ในแบบรูปเลม่ 
12. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

โดยหนังสือฉบับนี ข้อแจ้งใ ห้ท่านทราบว่า  การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ า ปี  2559 ของ 
บริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จะจดัให้มีขึน้ในวนัที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3-4 ศนูย์
ประชมุแหง่ชาติสริิกิติ ์โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2558 ได้จัดให้มีขึน้เมื่อวนัที่ 19 
มิถนุายน 2558 โดยมีส าเนารายงานการประชมุ ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุตาม
สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว ซึง่คณะกรรมการเห็นควรวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่ง
ถกูต้องแล้ว 
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หมำยเหตุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2558 ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558 

หมำยเหตุ: วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ ำปี 2558 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2558 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2558 ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 ที่ได้
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2558 ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ดงักลา่ว ได้ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ( “PWC”) ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2558 ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
จาก PWC และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว 

หมำยเหตุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรงดจัดสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และงดจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ 
116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 44 และ 45 ก าหนดให้วา่ กรณีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิ
ให้จ่ายเงินปันผล ส าหรับกรณีบริษัทมีก าไร บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
ส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารอง
นีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน อย่างไรก็ดี ในปี 2558 บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิ
จ านวน 1,574 ล้านบาท ดงันัน้ บริษัทจึงงดการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงด
การจ่ายเงินปันผล 
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปัน
ผล 

หมำยเหตุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำร ดังต่อไปนี ้

 วำระที่ 5.1 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคบัของบริษัทข้อ 17 
ก าหนดไว้วา่ ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระนัน้ อาจได้รับเลอืกตัง้เข้ามาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการใหมก็่ได้ 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระจ านวน 2 ราย ดงันี ้

1) นายวีระศกัดิ์ องึขจรกลุ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2) นายวินยั เตียวสมบรูณ์กิจ กรรมการ  

 เนื่องจากกรรมการทัง้ 2 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อนั
จะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท บริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ให้กรรมการทัง้ 2 ราย กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วฒุิการศกึษา ประสบการณ์ท างาน ของ
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือเพื่อกลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการได้พิจารณาคณุสมบตัิ ความรู้ และ
ประสบการณ์ (โดยมติเสยีงข้างมากและไมร่วมกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระในครัง้นี)้ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตัง้ให้กรรมการที่
พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 2 ราย กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
โดยมีรายช่ือดงันี ้

1) นายวีระศกัดิ์ องึขจรกลุ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2) นายวินยั เตียวสมบรูณ์กิจ กรรมการ  
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 ทัง้นี ้ให้กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ในวาระนี ้ได้รับคา่ตอบแทนในอตัราที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอนมุตัิในวาระท่ี 6 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นคราวนี ้

 หมำยเหตุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 5.2 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรจำก 6 ท่ำน เป็น 9 ท่ำน และ 
 กำรแต่งตัง้กรรมกำรเข้ำใหม่ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้บริษัทเกิดการบริหารจดัการที่เหมาะสมจึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติมจากปัจจุบนัมี
กรรมการจ านวน 6 ท่าน โดยเห็นควรเพิ่มเป็น 9 ท่าน โดยในการนี ้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติต่างๆ แล้ว เห็นว่าบุคคล
ดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย รวมถึงมีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงาน
ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้บุคคล
ดงัตอ่ไปนีเ้ข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทเพิ่มเติม 

 1) นายประสทิธ์ิ วสภุทัร กรรมการ 

 2) นายอนนัต์ ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการอิสระ 

 3) นายนรากร ราชพลสทิธ์ิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วฒุิการศกึษา ประสบการณ์ท างาน ของกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหนง่กรรมการใหม ่ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการได้พิจารณาคณุสมบตัิ ความรู้ และ
ประสบการณ์ของกรรมการทัง้  3 ท่านแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตัง้ให้กรรมการทัง้ 3 ท่าน เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท
เพิ่มเติม โดยมีรายช่ือดงันี ้

 1) นายประสทิธ์ิ วสภุทัร กรรมการ 

 2) นายอนนัต์ ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการอิสระ 

 3) นายนรากร ราชพลสทิธ์ิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 ทัง้นี ้ให้กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ในวาระนี ้ได้รับค่าตอบแทนในอตัราที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอนมุตัิในวาระท่ี 6 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นคราวนี ้

 หมำยเหตุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้ เสนอคา่ตอบแทนของกรรมการ
ในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ทัง้นี ้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท และ
เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนในอตุสาหกรรมเดียวกนัและบริษัทท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนั โดยค านงึถึง
ความเหมาะสม และสอดคล้องกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  และเห็นควร เสนอที่ ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี ้

 คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการบริษัท    ครัง้ละ 60,000 บาท 

 กรรมการบริษัท     ครัง้ละ 40,000 บาท 

 คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ    ครัง้ละ 50,000 บาท 

 กรรมการตรวจสอบ     ครัง้ละ 30,000 บาท 

 คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ครัง้ละ 30,000 บาท 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  ครัง้ละ 20,000 บาท 

หมำยเหตุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2559 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับปี 
2559 และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”) เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท โดยอนมุตัิให้  

1. นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4323 และ/หรือ  

2. นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือ 

3. นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7900 และ/หรือ 

4. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3757  
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 แหง่ KPMG เป็นผู้สอบบญัชีบริษัท โดยก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 2559 เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 8.76 ล้านบาท โดยการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าสอบบญัชีข้างต้นได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร  : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  และเห็นควร เสนอที่ ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ KPMG เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท โดยอนมุตัิให้  

1. นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4323 และ/หรือ  

2. นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือ 

3. นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7900 และ/หรือ 

4. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3757  

แห่ง KPMG เป็นผู้สอบบญัชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และอนมุตัิให้ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 8.76 ล้านบาท ข้อมูลเก่ียวกับประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน 
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 

ทัง้นี ้บริษัทที่เป็นส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามที่เสนอมีความเป็นอิสระไม่มีความสมัพนัธ์
หรือสว่นได้เสยีใดๆ กบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว 

หมำยเหตุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 
ครัง้ที่ 1 ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ครัง้ที่ 1 เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มฐานทุนของบริษัทให้มสถานะทางการเงินที่มั่นคงขึน้ รวมถึงใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนให้กบับริษัทเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ดงัมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัทมีวตัถปุระสงค์ของการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ครัง้ที่ 1 เพื่อ
ใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนใช้ในธุรกิจของบริษัท และการขยายธุรกิจของบริษัทในอีก 3 ปีข้างหน้า รวม
งบประมาณ 2,600 ล้านบาท  ซึง่สามารถแบง่เป็นธุรกิจหลกัๆ ได้ดงันี ้

1) การขยายธุรกิจไก่ รวมถึง การปรับปรุงโรงผลิตชิน้ส่วนไก่ และการลงทุนในโรงงานแปรรูป
ชิน้สว่นไก่ 

2) การขยายธุรกิจหม ูรวมถึง การขยายฟาร์มพอ่แมพ่นัธุ์สกุร และการลงทนุในโรงผลติชิน้สว่นสกุร 

3) การขยายธุรกิจอาหารสตัว์ รวมถึงการปรับปรุงเคร่ืองจกัรอาคารผลติในโรงงานอาหารสตัว์ และ
การลงทนุในโรงผลติอาหารสตัว์ใหม ่ 
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 ดงันัน้ จึงเห็นควรให้ออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 1 
(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1”) โดยไม่คิดมลูค่า จ านวนไม่เกิน 510,000,000 หน่วย ต่อผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่นการจดัสรรที่หุ้นสามญัเดิม (มลูค่า
หุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท) จ านวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 
(10:1) 

 ทัง้นี ้อัตราการใช้สิทธิ คือ ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท 
(มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท) ได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 2.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่
ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 จากการค านวณ 
(หากมี) ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ ทัง้นี ้เง่ือนไขและรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ปรากฏตาม
สิง่ที่สง่มาด้วย 5 

 ในการนี ้บริษัทจะก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ TFG-
W1 ตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2559 
และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 12 พฤษภาคม 
2559  รวมทัง้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารมีอ านาจในการพิจารณาแก้ไขก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิซือ้ใบส าคญั
แสดงสทิธิฯ TFG-W1 ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Record Date) และวนัรวบรวม
รายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัท
เป็นส าคญั 

 นอกจากนี ้ขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ
บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาและก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม 
และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิท ธิฯ TFG-
W1 ดังกล่าว เช่น วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เป็นต้น รวมทัง้มี
อ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือจ าเป็นได้
ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ส าเร็จลลุ่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียงการให้ข้อมลู และการยื่นเอกสารหลกัฐานตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 และ
หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย  

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร  : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  และเห็นควร เสนอที่ ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จ านวนไม่เกิน 510,000,000 หน่วย 
ตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่นการจดัสรรที่หุ้นสามญั
เดิม (มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท) จ านวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
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TFG-W1 (10:1) และให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาและก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและ
รายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ TFG-W1 ดงักลา่ว  

 หมำยเหตุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้น ำออกจ ำหน่ำย 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : สบืเนื่องจากกรณีที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ
ออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 จ านวนไม่เกิน 510,000,000 หน่วยต่อผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) บริษัทจึงต้องด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียน และจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ TFG-W1 นัน้ 

 ปัจจบุนัทนุจดทะเบียนท่ีเหลอือยูข่องบริษัทมีหุ้นสามญัที่ยงัมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 300,000,000 
หุ้น ทัง้นี ้ภายใต้บทบญัญตัิมาตรา 136 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั ได้ก าหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่ม
ทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ได้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและ
ได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายนัน้เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
หุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น ดงันัน้ เพื่อให้บริษัท สามารถด าเนินการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทจึงต้องด าเนินการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจ านวน 300,000,000  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 5,400,000,000 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 5,100,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท 
จ านวน 300,000,000  หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร  : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  และเห็นควร เสนอที่ ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 300,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียน
เดิมจ านวน 5,400,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 5,100,000,000 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงั
ไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยของบริษัท จ านวน 300,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

  หมำยเหตุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 10 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : สบืเนื่องจากกรณีที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทโดย
วิธีตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้น าออกจ าหน่ายทัง้หมด ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิใน
ระเบียบวาระที่ 9 ข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายใน
การจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไข
และเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน  
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   “ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน   5,100,000,000 บาท (ห้าพนัหนึง่ร้อยล้านบาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น   5,100,000,000 หุ้น (ห้าพนัหนึง่ร้อยล้านหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั  5,100,000,000 หุ้น (ห้าพนัหนึง่ร้อยล้านหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                           - หุ้น ( - )” 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร  : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  และเห็นควร เสนอที่ ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท และมอบหมายให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนของ
บริษัทมีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
รวมทัง้มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

  หมำยเหตุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 11 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 1 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 จ านวนไม่เกิน 510,000,000 หน่วยต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ดังกล่าว ดังนัน้ บริษัทจึงจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 
510,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 5,100,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 
5,610,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท ภายหลงัจากที่ได้ท าการลดทนุจดทะเบียนโดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไมไ่ด้น าออกจ าหนา่ย  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 510,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 5,100,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 5,610,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
จ านวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ภายหลังจากที่ได้ท าการลดทุนจด
ทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้ นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้น าออกจ าหน่าย  โดยมีรายละเอียดความเห็นของ
คณะกรรมการดงันี ้ 

 เหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรเพิ่มทุน 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ที่จะออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น เพื่อวตัถปุระสงค์ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนให้กบับริษัทในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นใช้
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สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในวาระที่ 8 ข้างต้น 
โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางในการระดมทนุต่างๆ อาทิ การเสนอขายหุ้น
เพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั และ/หรือ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือ
หุ้น และ/หรือ การกู้ ยืม จึงมีความเห็นว่าการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 เป็น
แนวทางในการระดมทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น (control 
dilution) ในกรณีที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น และไม่
สง่ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (price dilution) อีกทัง้บริษัทไม่สามารถที่จะอาศยัเพียงเงิน
กู้ยืมเพียงอยา่งเดียว เนื่องจากอาจท าให้บริษัทต้องมีภาระหนีส้ินและภาระดอกเบีย้จ่ายมากจนเกินไป 
ด้วยเหตุนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการระดมทุนโดยการออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ TFG-W1 ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นสว่นหนึ่ง และการกู้ยืมอีกสว่น
หนึง่ ส าหรับใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนให้กบับริษัทรองรับการเติบโตในอนาคตจะเป็นวิธีการระดมทนุที่มี
ความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

 ควำมเป็นไปได้ของแผนกำรใช้เงนิที่ได้จำกกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจ านวนซึ่งเท่ากับประมาณ 1,275 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 
บริษัทจะน าเงินท่ีได้รับจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน
ของบริษัท โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแผนการลงทนุ งบประมาณ ระยะเวลาการ
ใช้เงินลงทนุ ตลอดจนเงินท่ีคาดวา่จะได้รับจากการระดมทนุในครัง้นี ้เห็นวา่มีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะ
สามารถด าเนินการตามวตัถปุระสงค์และเหตุผลตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิใน
วาระท่ี 8 ข้างต้น 

 ควำมสมเหตุสมผลของกำรเพิ่มทุนและแผนกำรใช้เงนิ รวมถงึควำมเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 
(กรณีแผนกำรใช้เงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ครอบคลุมงบประมำณ
ทัง้หมด)  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการเพิ่มทนุและแผนการใช้เงินของ
บริษัท รวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัท โดยค านึงถึงความ
สมดลุของอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E ratio) ซึง่การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
TFG-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในครัง้นี ้จะท าให้บริษัทสามารถระดมทนุ
และมีฐานทุนเพิ่มได้ประมาณ 1,275 ล้านบาท (บนสมมติฐานที่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ TFG-W1 ทัง้จ านวน) อีกทัง้ บริษัทยงัมีแผนการขยายการลงทนุ โดยการระดมทนุ
จากแหลง่เงินกู้ ด้วย  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 
ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในวาระที่ 8 ข้างต้น แต่บริษัทไม่สามารถระดมทนุได้
เป็นผลส าเร็จได้ทัง้จ านวน บริษัทยงัสามารถระดมทนุเพิ่มเติมจากการกู้ยืมอีกสว่นหนึ่ง ดงันัน้ แม้ว่า
บริษัทจะไม่ได้รับช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ฯ TFG-W1 ทัง้
จ านวนในทนัที บริษัทก็จะยงัคงมีเงินทนุเพียงพอตอ่การด าเนินงานของบริษัทตอ่ไป 
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ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัทอนัเน่ืองจำกกำรเพิ่มทุนและกำร
ใช้เงนิตำมแผน 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัสว่นการถือหุ้น ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในวาระท่ี 8 ข้างต้น เห็นวา่เมื่อ
บริษัทได้รับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 จะท าให้
บริษัทมีสว่นของฐานทนุที่เพิ่มมากขึน้ และสง่ผลให้มีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E ratio) 
ลดต ่าลง ซึ่งจะสง่ผลดีต่อบริษัทท าให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะทางการเงินที่ดีขึน้ และยงัช่วยให้
บริษัทสามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุจากการกู้ยืมได้เพิ่มมากขึน้ 

 โดยในการนี ้คณะกรรมการของบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความสจุริต และ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และการเพิ่มทนุออกหุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทัง้ในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น
ธรรม ตามหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทที่พึงกระท าตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท 
ตลอดจนกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เก่ียวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทจะร่วมกัน
รับผิดชอบต่อบริษัท และผู้ ถือหุ้นในความเสียหายใดๆ อนัเกิดขึน้แก่บริษัท หากกรรมการกระท าการ 
หรือละเว้นกระท าการใดๆ อนัเป็นการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท ตลอดจน
กฎเกณฑ์ใดๆ รวมถึงกรณีหากกรรมการกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใดๆ อนัเป็นเหตใุห้กรรมการ 
หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องกบักรรมการนัน้ได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ โดยผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิใน
การเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการท่ีกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใดๆ แทนบริษัทได้ด้วย 

 หมำยเหตุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 12 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : สบืเนื่องจากกรณีที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทตามที่ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิในระเบียบวาระท่ี 11 ข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้
แทน ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียน  

   “ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน   5,610,000,000 บาท (ห้าพนัหกร้อยสิบล้านบาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น   5,610,000,000 หุ้น (ห้าพนัหกร้อยสบิล้านหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   
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 หุ้นสามญั 5,610,000,000 หุ้น (ห้าพนัหกร้อยสบิล้านหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                           - หุ้น ( - )” 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร  : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  และเห็นควร เสนอที่ ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียน
ของบริษัทมีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ รวมทัง้มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

  หมำยเหตุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 13 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 1 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : สบืเนื่องจากกรณีที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ 
(par value) หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ TFG-W1 โดยมีรายละเอียด
ในวาระที่ 11 ข้างต้น บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท
จ านวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ TFG-W1 ในราคาการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ TFG-W1 หุ้นละ 2.50 
บาท ทัง้นี ้เง่ือนไขและรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ TFG-W1 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5  

 นอกจากนี ้ขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ
บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาและก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม 
และเปลีย่นแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่ว รวมทัง้มี
อ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจด าเนินการตา่งๆ ที่จ าเป็นและสมควร อนั
เก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการให้ข้อมลูและการยื่นเอกสารหลกัฐาน
ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยด้วย 

  ควำมเห็นคณะกรรมกำร  : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  และเห็นควร เสนอที่ ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น มลูค่า
หุ้นท่ีตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ TFG-W1 ที่ออก
และเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) และมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจ
พิจารณาและก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลีย่นแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจ
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ด าเนินการตา่งๆ ที่จ าเป็นและสมควร อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง
การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลกัฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย 

  หมำยเหตุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 14 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในวงเงิน
ต้นไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกลุเงินอื่นในจ านวนที่เทียบเทา่ โดยมีรายละเอียดเบือ้งต้น ดงันี  ้

วัตถุประสง ค์
ของการใช้เงิน 

: เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท และใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต
   

ประเภทหุ้นกู้  : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิด
ทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีประกัน
หรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือเป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ทัง้นี ้ขึน้อยู่
กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละ
คราว 

มูลค่ารวมของ
หุ้นกู้  

: ไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกลุเงินอื่นในจ านวนที่เทียบเทา่ 

ทัง้นี ้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดงักลา่ว 
โดยวงเงินต้นของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจ าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมี
จ านวนเงินไมเ่กินวงเงินดงักลา่ว 

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ 
ในลกัษณะหมุนเวียน (revolving) ภายในประเทศ หรือในต่างประเทศต่อ
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ 
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัและ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ทัง้หมด หรือ
บางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครัง้เดียว หรือหลายครัง้ก็ได้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส ำนักงำน 
ก.ล.ต.”) และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่มีผลใช้บงัคบัในขณะที่ออก
และเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 
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อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้ นกู้ นัน้ๆ หรือตาม
ข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนัน้ ทัง้นี ้ให้อยู่ภายใต้บงัคบั
ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่มีผลใช้บงัคบัในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อาย ุ : ส าหรับหุ้นกู้ ระยะสัน้ไม่เกิน 270 วนั และส าหรับหุ้นกู้ ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี 
โดยขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้  หรือตามข้อตกลง
และเง่ือนไขของหุ้ นกู้ ที่ได้ออกในคราวนัน้ ทัง้นี ้ให้อยู่ภายใต้บังคับของ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านกังานก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ
หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่มีผลใช้บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

: ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขในการออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

เง่ือนไขอื่นๆ : มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/
หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
มอบหมาย มีอ านาจด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหุ้นกู้  ข้อจ ากัดและเง่ือนไข
อื่นๆ ของหุ้นกู้  เช่น ประเภท หรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครัง้ 
มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ การแต่งตัง้
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจดัสรร รายละเอียด
การเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจดทะเบียนในตลาด
รองใดๆ (ถ้ามี ) รวมทัง้ก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเ ง่ือนไข และ
รายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แต่ละ
ประเภท/แตล่ะชนิดในแตล่ะครัง้ รวมทัง้ให้มีอ านาจในการด าเนินการ
ใดๆ อนัจ าเป็น และเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ ให้
ส าเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  

2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกัน
การจดัจ าหนา่ย และ/หรือ สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้
ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือ หลกัทรัพย์ และ/หรือ บคุคลอื่นใดในกรณีที่
จะต้องมีการแตง่ตัง้ตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่
เห็นควร 

3) ติดต่อ  เจรจา  เ ข้าท า  ลงนาม แก้ไขในสัญญา Underwriting 
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Agreement หรือสญัญา Placement Agreement และ/หรือสญัญา
อื่นๆท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ เอกสารตา่ง ๆ รวมถึงติดตอ่ให้ข้อมลู ยื่นค า
ขอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ กับส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ 
หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่ว ตลอดจนด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้อง
หรือจ าเป็นได้ทกุประการตามที่เห็นควร เป็นต้น 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร  : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  และเห็นควร เสนอที่ ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในวงเงินต้นไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงิน
อื่นในจ านวนที่เทียบเทา่ โดยมีรายละเอียดข้างต้น 

  หมำยเหตุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 15 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะ
เสนอเร่ืองอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุมได้ โดย
การเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ให้อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 (Record Date) ใน
วนัที่ 15 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 

อนึง่ บริษัทได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ  
บริษัท www.tfg.co.th ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3-4 ศนูย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 รายละเอียด
แผนท่ีของสถานท่ีประชมุ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้า
ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สว่นผู้
ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ตามสิ่งที่สง่มาด้วย 7 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้
กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วมประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้ และสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายงั
บริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ เลขที่ 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชัน้ท่ี 
11- 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศพัท์ 0-

http://www.tfg.co.th/
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2513-8989  และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดสง่เอกสารให้ถึง
บริษัท ภายในวนัท่ี 21 เมษายน 2559 

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วม
ประชุมต้องน ามาแสดงในวนัประชุม ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทจะ
ด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัท หมวดที่ 6 เร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
สง่มาด้วย 10 

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วและเรียบร้อย  บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 8.00 
น. ของวันประชุม ณ ห้องประชุม 3-4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการ
ลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้ดงันัน้ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ โปรด
น าแบบฟอร์มลงทะเบียน มาแสดงในวนัประชมุพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดสิ่งที่สง่มา
ด้วย 9 

อนึง่ บริษัทได้จดัท ารายงานประจ าปี 2558 และงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ใน
รูปแบบ CD-ROM จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับ
รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แบบรูปเลม่ สามารถสง่
แบบแสดงความจ านงตามสิง่ที่สง่มาด้วย 11 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

             -นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา-  
 (นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา) 
 ประธานคณะกรรมการ 


