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

  วันที่ 20 มีนาคม 2560 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

เรียน  ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2559 
2. รายงานประจ าปี  2559 และงบการเงินส าหรับปีบัญชี ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2559  

(ในรูปแบบ CD-ROM) 
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้ได้  

รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชีของบริษัท 
5. สรุปรายละเอียดส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2  
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 
7. แผนที่สถานที่จัดประชุม 
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
9. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
10. ค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามา

แสดงในวันประชุม 
11. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
12. แบบแสดงความจ านงขอรับรายงานประจ าปี 2559 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2559 ในแบบรูปเล่ม 
 
โดยหนังสือฉบับนี้ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัทจะจัด 

ให้มีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 

วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2559 รายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 1  
(ส าเนารายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2559) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว 

หมำยเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2559 ตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 2 (รายงานประจ าปี 2559 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 
 31 ธันวาคม 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM)) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 

หมำยเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปี 2559 ส ำหรับปีบัญชีส้ินสุด
วนัที ่31 ธันวำคม 2559 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับข้อที่ 36 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดท างบ
แสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปขีองบริษทัเพ่ือเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติ  ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2559 ส าหรับ
ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31ธันวาคม 2559 
ตามส่ิงทีส่่งมำด้วย 2 (รายงานประจ าปี 2559 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ใน
รูปแบบ CD-ROM)) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะทาง
การเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2559 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าว ได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :  คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว  และเห็นควรเสนอที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2559 ส าหรับ 
ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก KPMG 
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 

หมำยเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรงดจัดสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับ 
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และ 45 ก าหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมี 
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ส าหรับกรณีที่บริษัทมีก าไร บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยขาดทุนสะสม 
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

อย่างไรก็ดี งบการเงินรวมของปี 2559 มีขาดทุนสะสมจ านวน 77,739,594 บาท และงบการเงินเฉพาะ
กิจการมีขาดทุนสะสมจ านวน 402,540,491 บาท รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 2 (รายงาน
ประจ าปี 2559 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM))ดังนั้น 
บริษัทจึงงดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2559 

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษี และหลังหักเงินส ารองต่างๆ  
ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด และตามที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัท 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :  คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว  และเห็นควรเสนอที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อ เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่าย 
เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ตามที่ปรากฏ 
ในงบการเงินของบริษัท 

หมำยเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต้่องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่พ้น
จากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้ 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน ดังนี้  

1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ต าแหน่ง กรรมการ 

2. นายเวทย์ นุชเจริญ ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ 

3. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ต าแหน่ง กรรมการ 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่มีรายช่ือข้างต้นซ่ึงต้องพ้น
จากการด ารงต าแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจน
ประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุ ณสมบัติ 
ความเป็นกรรมการอิสระตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับเข้าเป็นเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

รำยช่ือกรรมกำรทีไ่ด้รับ

กำรเสนอช่ือให้ด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรแทน

กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

ต ำแหน่ง 

จ ำนวนคร้ังที่

เข้ำร่วมประชุม

คณะกรรมกำร

ในปี 2559 

จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำ

ร่วมประชุม

คณะกรรมกำรชุด

ย่อย 

ในปี 2559 

จ ำนวนปีที่

ด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรของ

บริษัท 

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการ 
และประธาน
กรรมการสรรหา 
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

6/8 2/2  
(การประชุม
คณะกรรมการ

สรรหา 
และพิจารณา
ค่าตอบแทน) 

1 

นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

8/8 4/4  

(การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ) 

3 

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินนัท ์ กรรมการ  6/6 - 1 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 แต่งตั้งบุคคล
ทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ พ้นจากต าแหน่ง 
ตามวาระ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมำด้วย 3 (รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ 
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ผู้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อก าหนด 
ของส านักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายช่ือดังนี้ 

1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ต าแหน่ง กรรมการ 

2. นายเวทย์ นุชเจริญ ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ 

3. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ต าแหน่ง กรรมการ 

หมำยเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณา
อนุมัติเป็นรายบุคคล) 

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท ประจ ำปี 2560 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะก าหนดเป็น
คราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และ
นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียด  
ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท 
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว 
โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมั ติก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2560 เท่ากับค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท  
ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำร/คร้ัง 

ประธานกรรมการ 60,000 บาท 
กรรมการ 40,000 บาท/คน/ครัง้ 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท) 
ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรตรวจสอบ/คร้ัง 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/ครัง้ 

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท) 
ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ

ค่ำตอบแทน/คร้ัง 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

โบนัสกรรมการ  
ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนรำยปี 

ประธานกรรมการ ร้อยละ 50 ของค่าเบี้ยประชุมรวมทั้งป ี
กรรมการบริษัท ร้อยละ 50 ของค่าเบี้ยประชุมรวมทั้งปี 

นอกจากนี้  ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2560 เปรียบเทียบ 
กับปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 

องค์ประกอบค่ำตอบแทน ปี 2560 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2559 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

60,000 บาท 
40,000 บาท/คน/ครัง้ 

60,000 บาท 
40,000 บาท/คน/ครัง้ 

ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการ 

50,000 บาท 
30,000 บาท/คน/ครัง้ 

50,000 บาท 
30,000 บาท/คน/ครัง้ 

ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
-   ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

-   กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

30,000 บาท 
 

20,000 บาท/คน/ครัง้ 

30,000 บาท 
 

20,000 บาท/คน/ครัง้ 

โบนัสกรรมกำรบริษัท 
ประธานกรรมการ ร้อยละ 50 ของค่าเบี้ยประชุม

ของกรรมการบรษิัทต่อป ี
- 
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องค์ประกอบค่ำตอบแทน ปี 2560 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2559 
กรรมการบริษัท ร้อยละ 50 ของค่าเบี้ยประชุม

ของกรรมการบรษิัทต่อป ี
- 

ทั้งนี้  บริษัทจะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น  ๆ ให้แก่กรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้น 

นอกจากนี้  คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการ 
แต่ละราย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้ค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้น 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2560 และเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้
จัดสรรเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ระบุ
ไว้ข้างต้น 

หมำยเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ส ำหรับปี 2560 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกรอบปีบัญชี ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัท  
ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด 
คนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4323 (ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ 

2. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8645 (ได้รับการเสนอช่ือให้
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560)  และ/หรือ 

3. นางสาวนารีวรรณ  ชัยบันทัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9219 (ได้รับการเสนอช่ือให้
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560)  และ/หรือ 

4. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3757 (ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2559) 

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้
พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีซ่ึงได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการด าเนินงานมายังบริษัท 
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โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี  
ซ่ึงภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่า  KPMG เป็นส านักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ  
มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน
ดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือ  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
รายอืน่ของ KPMG เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ 

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 9,790,000 บาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
เนื่องจากปริมาณงานในการตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น  

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2560 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2559 

ค่าสอบบัญชีของบรษิัท  
(Audit fee) 

จ านวนไมเ่กิน 9,790,000 บาท จ านวน 8,940,000 บาท1 

หมายเหตุ 1. เนื่องจากในช่วงระหว่างปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดตั้งบริษทัย่อยเพิ่มขึ้นจ านวน 1 บริษัท 
และมีบัตรส่งเสริมการลงทุนใหม่เพิ่มขึน้จ านวน 1 บัตร ดังนั้น ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2559 จึงเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ประจ าปี 2559 ซ่ึงท่ากับ  8,760,000 บาทเป็นจ านวน 8,940,000 บาท 

 นอกจากนี้  คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ มอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีมีการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัทอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการ
ตรวจสอบข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้กับบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจ านวนเงินไม่ เกิน 9,790,000 บาท  
ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
แต่ละท่าน ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมำด้วย 4 (ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชี
ของบริษัท) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 ในส่วนที่เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติในที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 จ านวนอีก 180,000 บาท เนื่องจากบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยและมี
บัตรส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการพิจารณาจ่าย
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และ
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บริษัทย่อยของบริษัทอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้กับบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท 

หมำยเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่8 พจิำรณำอนุมตักิำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ังที่ 2 ซ่ึง
จะออกและจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นโดยไม่คดิมูลค่ำ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มฐานทุนของบริษัท 
ให้มีสภาพคล่องมากขึ้น รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต  
ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัทมีวัตถุประสงค์ของการออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ใช้ในธุรกิจของบริษัท และการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซ่ึงต้องใช้เงินทุนประมาณ 5,000 ล้าน
บาท โดยบริษัทมีแผนการน าเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในธุรกิจต่างๆ ของบริษัท ดังนี้ 

1) การขยายธุรกิจเกี่ยวกับไก่ รวมถึง การปรับปรุงโรงผลิตช้ินส่วนไก่ และการลงทุนในโรงงาน
แปรรูปช้ินส่วนไก่ 

2) การขยายธุรกิจเกี่ยวกับหมู รวมถึง การขยายฟาร์มพ่อแม่พันธ์ุสุกร และการลงทุนในโรงผลิต
ช้ินส่วนสุกร 

3) การขยายธุรกิจอาหารสัตว์ รวมถึงการปรับปรุงเครื่องจักรอาคารผลิตในโรงงานอาหารสัตว์ และ
การลงทุนในโรงผลิตอาหารสัตว์ใหม่  

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  
TFG-W2 จ านวนไม่ เกิน 510,866,470 หน่วย ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม จ านวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 (10:1) โดยที่มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปัจจุบันเท่ากับหุ้นละ 1 บาท 

 ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 คือ ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 1 หน่วย 
มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น (1:1) และราคาใช้สิทธิคือ 9.50 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณี 
มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซ่ึงระบุไว้ในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ 
ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2) นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  
TFG-W2 ภายหลังจากการค านวณการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปัดเศษนั้นทิ้ง  (หากมี)  
ทั้งนี้  เงื่อนไขและรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมำด้วย 5  
(สรุปรายละเอียดส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ 
เชิญประชุมฉบับนี้ 

ในการนี้ บริษัทจะก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  
TFG-W2 ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 
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และให้รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ตามมาตรา 225 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการพิจารณาแก้ไขก าหนด
วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และวันรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญ 
แสดงสิทธิฯ TFG-W2 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัท
เป็นส าคัญ 

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้มีอ านาจพิจารณา ก าหนด แก้ไข
เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
TFG-W2 ดังกล่าว เช่น วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  TFG-W2 การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  
TFG-W2 เป็นต้น รวมถึงมีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อก าหนดสิทธิ รวมทั้งมีอ านาจในการ
ลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นได้ตามสมควร 
เพื่อให้การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ส าเร็จลุล่วง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการ
ให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 
การน าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
TFG-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย  

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จ านวนไม่เกิน 510,866,470 หน่วย ต่อผู้ถือหุ้นเดิม 
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญ
เดิม จ านวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 (10:1) โดยที่มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
ในปัจจุบันเท่ากับหุ้นละ 1 บาท และให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้มีอ านาจพิจารณา ก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ดังกล่าว และ
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) 
ในวันที่  3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญ  
แสดงสิทธิฯ TFG-W2 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 รวมทั้ง
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมี
อ านาจในการพิจารณาแก้ไขก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  
TFG-W2 (Record Date) และวันรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
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TFG-W2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 หมำยเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่9 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 6,058 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 
5,610,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5,609,993,942 บำท โดยกำรตัดหุ้นที่ยังไม่ได้
ออกจ ำหน่ำยของบริษัท จ ำนวน 6,058 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จ านวนไม่เกิน 510,866,470 หน่วย ต่อผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) บริษัทจึงต้องด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 นั้น 

 ทั้งนี้ เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ก าหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว 
โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว 
เว้นแต่ กรณีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญ  
แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น  

เนื่องจาก เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ตามที่กฎหมายก าหนด 
บริษัทจึงต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 6,058 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
5,610,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 5,609,993,942 บาท โดยการตัดหุ้นที่ ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 6,058 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และไม่ตัดหุ้นที่ออกไว้เพื่อ
รองรับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิฯ TFG-W1”)  จ านวน 501,329,242  หุ้น (ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ให้ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right 
Offering จ านวน 510,000,000 หุ้น)  

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการลดทุนจดทะเบยีนของบริษัทจ านวน 6,058 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 5,610,000,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 5,609,993,942 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท 
จ านวน 6,058 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

  หมำยเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที ่10 พิจำรณำอนุมัติก ำรแ ก้ ไข เพิ่ม เติมหนั ง สือบ ริคณห์สนธิ เพื่ อ ใ ห้สอดค ล้องกับก ำรลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัท 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 9 
โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  

   “ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียน จ านวน   5,609,993,942 บาท (ห้าพันหกร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น
สามพันเก้าร้อยส่ีสิบสองบาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 5,609,993,942 หุ้น (ห้าพันหกร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น
สามพันเก้าร้อยส่ีสิบสองหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามัญ  5,609,993,942 หุ้น (ห้าพันหกร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น
สามพันเก้าร้อยส่ีสิบสองหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )” 

 ทั้งนี้  ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า เพื่อให้เป็นไปตามค าส่ัง
ของนายทะเบียน 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัท และมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าส่ังของนายทะเบียน 

  หมำยเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที ่11 พจิำรณำอนุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวนไม่เกิน 528,166,470  บำท จำกทุนจดทะเบียน
เดิมจ ำนวน 5,609,993,942 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 6,138,160,412 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ
จ ำนวนไม่เกนิ 528,166,470 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ35 ก าหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจ านวน 
ที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น  

สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จ านวนไม่เกิน 
510,866,470 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิด
มูลค่า และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 
ดังนั้น บริษัทจึงมีความจ าเปน็ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบส าคัญ
ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
TFG-W1 ดังกล่าว โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 528,166,470 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 5,609,993,942 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 6,138,160,412 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 
ไม่เกิน 528,166,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมำด้วย 6  
(แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

อนึ่งภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะแบ่งออกเป็น (1) ทุนช าระแล้ว
จ านวน 5,108,664,700 บาท (2) ทุนจดทะเบียนที่รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 จ านวน 
501,329,242 บาท (3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-
W1 ตามข้อ 1.5.3 เงื่อนไขของการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 แห่ง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1  จ านวนไม่เกิน 
17,300,000 หุ้น และ (4) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จ านวน 
510,866,470 บาท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 528,166,470 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
5,609,993,942 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 6,138,160,412 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวนไม่
เกิน 528,166,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยคณะกรรมการมีความเห็นต่อการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบส าคัญใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-
W2 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ดังกล่าว ดังนี้  

ก) เหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรเพิม่ทุน 

เนื่องด้วยบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อด าเนินการตามแผนการด าเนินธุรกิจ ดังที่
ได้กล่าวไว้ในวาระที่ 8 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางต่างๆ ในการระดมทุน
ให้แก่บริษัท อาทิ  การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด และ /หรือ การเสนอขาย 
หุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ /หรือ การกู้ยืม อย่างละเอียดแล้ว และ 
มีความเห็นว่าการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นแนวทาง  
ในการระดมทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control dilution)  
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ของบริษัท เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น และไม่ส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (price dilution)  
อีกทั้งบริษัทไม่สามารถที่จะอาศัยเพียงเงินกู้ยืมเพียงอย่างเดียว เนื่องจากอาจท าให้บริษัทต้องมีภาระ
หนี้สินและภาระดอกเบี้ยจ่ายมากจนเกินไปซ่ึงจะไม่สอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัท 
ในปัจจุบัน  

ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า บริษัทควรระดมทุนผ่านทาง (1) การออกและ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าส่วน
หนึ่ง และ (2) การกู้ยืมจากสถาบันการเงินอีกส่วนหนึ่ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท  
ซ่ึงถือเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ข) ควำมเป็นไปได้ของแผนกำรใช้เงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนเมื่อผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ 
  ทีจ่ะซื้อหุ้นเพิม่สำมญัเพิม่ทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซ้ือหุ้นเพิ่มสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 เต็มจ านวน
ซ่ึงเท่ากับประมาณไม่เกิน  4,853,231,465 บาท บริษัทจะน าเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ TFG-W2 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาถึงแผนการลงทุน งบประมาณ ระยะเวลาการใช้เงินลงทุน ตลอดจนเงินที่คาดว่าจะได้รับ  
จากการระดมทุนในครั้งนี้ เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะสามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
เหตุผลตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8  

ค) ควำมสมเหตุสมผลของกำรเพิม่ทุนและแผนกำรใช้เงนิ รวมถึงควำมเพยีงพอของแหล่งเงินทุน 
(กรณีแผนกำรใช้เงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ไม่ครอบคลุม
งบประมำณทั้งหมด)  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการ เพิ่มทุนและแผนการใช้ เงิน 
ของบริษัท รวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อรองรับแผนการลงทุนของบริษัท โดยค านึง  
ถึงความสมดุลของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ซ่ึงการออกและจัดสรรใบส าคัญ 
แสดงสิทธิฯ TFG-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ จะท าให้บริษัท
สามารถระดมทุนและมีฐานทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 4,853,231,465 บาท (บนสมมติฐานที่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทใช้สิทธิจามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ทั้งจ านวน) อีกทั้ง บริษัทยังมีแผน 
การระดมทุนจากแหล่งเงินกู้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนของบริษัทด้วย  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญ 
แสดงสิทธิฯ TFG-W2 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 แต่บริษัท 
ไม่สามารถระดมทุนได้เป็นผลส าเร็จได้ทั้งจ านวน บริษัทยังคงสามารถระดมทุนเพิ่มเติมจากการกู้ยืม 
อีกส่วนหนึ่ง ดังนั้น แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้รับช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ  
แสดงสิทธิฯ TFG-W2 ทั้งจ านวนในทันที บริษัทก็จะยังคงมีเงินทุนเพียงพอต่อการด าเนินงานของบริษัท
ต่อไป 
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ง) ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัทอันเนื่องจำกกำรเพิ่มทุน 
และกำรใช้เงนิตำมแผน 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  
TFG-W2 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  
ในวาระที่ 8 และเห็นว่าเมื่อบริษัทได้รับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ  
แสดงสิทธิฯ TFG-W2 จะท าให้บริษัทมีส่วนของฐานทุนที่เพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้มีอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ลดต่ าลง ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อบริษัท กล่าวคือท าให้บริษัทมีสภาพคล่อง
มากขึ้นและมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น  

 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องการออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 และ 
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 และเพื่อรองรับ 
การปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 โดยพิจารณาทั้งในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ความเป็นธรรม ตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่พึงกระท าตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
บริษัท ตลอดจนกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะร่วมกัน
รับผิดชอบต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นในความเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นแก่บริษัท หากปรากฏว่ากรรมการ
กระท าการ หรือละเว้นกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท 
ตลอดจนกฎเกณฑ์ใด ๆ รวมถึงกรณีที่กรรมการกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใด  ๆ อันเป็นเหตุให้
กรรมการ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการนั้นได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ โดยผู้ถือหุ้น  
สามารถใช้สิทธิในการเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการที่กระท าการ หรือละเว้นกระท าการใด ๆ  
แทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) 

 หมำยเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที ่12 พิจำรณำอนุมัติก ำรแ ก้ไข เพิ่ม เติมหนั ง สือบริคณห์สนธิ เพื่ อ ใ ห้สอดคล้องกับกำร เพิ่ม ทุน 
จดทะเบียนของบริษัท 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 11 นั้น ดังนั้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว 
โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  

   “ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียน จ านวน   6,138,160,412 บาท (หกพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดล้าน
หนึ่งแสนหกหมื่นส่ีร้อยสิบสองบาท
ถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 6,138,160,412 หุ้น (หกพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดล้าน
หนึ่งแสนหกหมื่นส่ีร้อยสิบสองหุน้) 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามัญ 6,138,160,412 หุ้น (หกพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดล้าน
หนึ่งแสนหกหมื่นส่ีร้อยสิบสองหุน้) 

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )” 

 ทั้งนี้  ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ัง
ของนายทะเบียน 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัท และมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าส่ังของนายทะเบียน 

  หมำยเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน  
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที ่13 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 528,166,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ 
ของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 โดยมีรายละเอียดในวาระที่ 11 นั้น บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 528,166,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน  510,866,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 17,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-W1  ตามข้อ 1.5 .3 เงื่อนไขของการปรับสิทธิ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 แห่ง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1  อย่างไรก็ดี บริษัทยังไม่สามารถค านวณอัตราการปรับสิทธิ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการค านวณราคา และอัตราการใช้สิทธิ
ใหม่นั้น จะต้องค านวณโดยใช้ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ก าหนดไว้เท่ากับราคาเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 วันท าการติดต่อกัน 
ก่อนวันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 (วันแรก
ที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XW) ซ่ึงปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถค านวณได้ ในการนี้ จึงได้
ประมาณการหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ   TFG-W1  
ทั้งนี้ บริษัทจะสามารถค านวณราคาการใช้สิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ซ่ึงเป็น
วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซ้ือหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท 

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมำด้วย 5  
(สรุปรายละเอียดส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  TFG-W2) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ 
เชิญประชุมฉบับนี้  

 นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา ก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม 
และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึง 
มีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อก าหนดสิทธิ รวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัด เพียงการให้ข้อมูลและการยื่น เอกสารหลักฐานต่อส านักงาน ก.ล.ต.  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ 
หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย 
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  ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 528,166,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
1 บาท เพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ที่ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า เป็นจ านวนไม่เกิน 510,866,470 
หุ้น และ (2) รองรับการปรับสิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 จ านวนไม่เกิน 17,300,000 หุ้น 
และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท  หรือบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายจาก  
คณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา ก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงมีอ านาจในการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ
และราคาใช้สิทธิตามข้อก าหนดสิทธิ รวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมี
อ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบยีนเปน็หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยด้วย 

  หมำยเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่14 พจิำรณำอนุมตักิำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 6,000,000,000 บำท 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินต้น
ไม่เกิน 6,000,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่นในจ านวนที่เทียบเท่า โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ 

วัตถุประสงค์
ของการใช้เงิน 

: เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต
   

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ซ่ึงอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิด
ทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีประกัน
หรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้  
ในแต่ละคราว 

มูลค่ารวมของ
หุ้นกู ้

: ไม่เกิน 6,000,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่นในจ านวนที่เทียบเท่า 

ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว 
โดยวงเงินต้นของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจ าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมี
จ านวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว 

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ 
ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ภายในประเทศ หรือในต่างประเทศ 
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ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/
หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ทัง้หมด 
หรือบางส่วน ซ่ึงอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับ 
ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น 

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ หรือตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับ
ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

อายุ : ส าหรับหุ้นกู้ระยะส้ันไม่เกิน 270 วัน และส าหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี 
โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลง
และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ ได้ออกในคราวนั้น ทั้ งนี้  ให้อยู่ภายใต้บังคับ  
ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ 
ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

ก า ร ไ ถ่ ถ อ น
ก่อนก าหนด 

: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด ทั้งนี้ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

เงื่อนไขอื่น ๆ : มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/
หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
มอบหมาย มีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ข้อจ ากัดและเงื่อนไขอื่น 
ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภท หรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง  
 มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียด
การเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจดทะเบียนในตลาด
รองใด ๆ (ถ้ามี ) รวมทั้งก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
แต่ละประ เภท แต่ละชนิดในแต่ละครั้ ง  รวมทั้ งให้มี อ านาจ 
ในการด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้ส าเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  

2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกัน  
การจัดจ าหน่าย และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของ  
ผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณี
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ที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่
เห็นควร 

3) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไขในสัญญา Underwriting Agreement 
หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นค าขอและเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ กับส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใด 
ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือจ าเป็น  
ได้ทุกประการตามที่เห็นควร เป็นต้น 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในวงเงินต้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่น 
ในจ านวนที่เทียบเท่า โดยมีรายละเอียดข้างต้น 

  หมำยเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน  
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่15 พจิำรณำเร่ืองอืน่ ๆ )ถ้ำมี(  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอ
เรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้  
โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 
และให้รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น 
ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัท 
www.tfg.co.th ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 
2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมำด้วย 7 (แผนที่สถานที่จัดประชุม) ที่ได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าประชุม และ 
ออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม ส่ิงที่ส่งมำด้วย 8 (หนังสือ 
มอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ 
และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโด ยใช้หนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมำด้วย 9 (ข้อมูลกรรมการอิสระ

http://www.tfg.co.th/
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ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ เพื่อเข้าร่วมประชุม และ  
ออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายัง บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ช้ันที่ 11-  12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2513-8989 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร  
จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดง
ในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมำด้วย 10 (ค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและ
หลักฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุม) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้   
โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส่งมำด้วย 11 (ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ 
เชิญประชุมฉบับนี้ 

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย 
บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องโลตัส  
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และเนื่องจาก
บริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและ  
ผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ รายละเอียดปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส่งมำด้วย 10 (ค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประ ชุมต้องน ามาแสดง 
ในวันประชุม) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

อนึ่ง บริษัทได้จัดท ารายงานประจ าปี 2559 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบ CD-ROM 
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2559 และงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แบบรูปเล่ม สามารถส่งแบบแสดงความจ านงตาม ส่ิงที่ส่งมำด้วย 12 (แบบแสดง
ความจ านงขอรับรายงานประจ าปี 2559 และงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในแบบรูปเล่ม) ที่ได้จัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 
 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

           
 (นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา) 
 ประธานคณะกรรมการ   


