
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 23 มีนาคม 2561 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

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

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
2. รายงานประจ าปี  2560 และงบการเงินส าหรับปีบัญชี ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2560  

(ในรูปแบบ CD-ROM) 
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้ได้  

รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชีของบริษัท 
5.  ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
6. ค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามา

แสดงในวันประชุม 
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
8. แบบแสดงความจ านงขอรับรายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2560 ในแบบรูปเล่ม 
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม 

 
โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัทจะจัด 

ให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท 2 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เลขที่ 4 สุขุมวิทซอย 2 
คลองเตย กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2560 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่  
21 เมษายน 2560 รายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 
(ส าเนารายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2560) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2560ไว้อย่างถูกต้องแล้ว 

หมำยเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วำระท่ี 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี  2560 ตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 (รายงานประจ าปี  2560 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 
 31 ธันวาคม 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM)) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 

หมำยเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปี 2560 ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดท า
งบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปีของบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ  ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2560 
ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31ธันวาคม 
2560 ตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 (รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
(ในรูปแบบ CD-ROM)) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะทาง
การเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2560 ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าว ได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2560 ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก KPMG และผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

หมำยเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และ 45 ก าหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ส าหรับกรณีที่บริษัทมีก าไร บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทจะจัดสรรเงินจ านวน 
54,143,389.31 บาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  
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บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จากผลประกอบการของปี 2560 และก าไร
สะสม รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 255,645,285 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 

ทั้งนี้ บริษัทได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และก าไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น 
รวมเป็นเงินจ านวน 255,466,830 บาท ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 
511,112,115 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.41 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหัก
เงินส ารองต่างๆ โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายก าหนด 

อัตราการจ่ายปันผลข้างต้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่าบริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการ
และหลังหักเงินส ารองต่างๆ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนขยายกิจการเพื่อรองรับการขยายตัวใน
กลุ่มบริษัท และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตามผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่นใดในอนาคต รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนและไม่อาจด าเนินการได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 เนื่องจากบริษัทบริษัทมีผลก าไร ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท และได้จัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองครบตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว  

หมำยเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุก
ครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน ดังนี้  
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1. นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ต าแหน่ง กรรมการ 

2. นายวีระศักดิ์  อึงขจรกุล ต าแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายประสิทธ์ิ วสุภัทร ต าแหน่ง กรรมการ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่มีรายช่ือข้างต้นซ่ึงต้องพ้น
จากการด ารงต าแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตาม
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) 
ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับเข้าเป็นเป็น
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

รำยชือ่กรรมกำรทีไ่ด้รบั
กำรเสนอชือ่ให้ด ำรง
ต ำแหนง่กรรมกำรแทน
กรรมกำรที่ออกตำมวำระ 

ต ำแหนง่ 

จ ำนวนครัง้ที่เข้ำ
ร่วมประชุม

คณะกรรมกำรใน
ปี 2560 

จ ำนวนครัง้ที่เข้ำ
ร่วมประชุม

คณะกรรมกำรชุด
ย่อย 

ในปี 2560 

จ ำนวนปีที่
ด ำรงต ำแหนง่
กรรมกำรของ

บริษัท 

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ กรรมการ 7 /7 - 4 
นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล กรรมการ/ 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการ
ตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

7 /7 5 / 5 
(การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ) 

1 / 1 
(การประชุม
คณะกรรมการ

สรรหา 
และพิจารณา
ค่าตอบแทน) 

4 

นายประสิทธ์ิ วสุภัทร กรรมการ 7 /7 - 2 

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 แต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 
ท่านดังกล่าว กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 3 (รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
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และได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง  3 ท่าน มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ส าหรับผู้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อก าหนดของส านักงาน 
ก.ล.ต. จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง  
3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายช่ือดังนี้ 

1. นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ต าแหน่ง กรรมการ 

2. นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล ต าแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายประสิทธ์ิ วสุภัทร ต าแหน่ง กรรมการ 

หมำยเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณา
อนุมัติเป็นรายบุคคล) 

วำระท่ี 6 พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท ประจ ำปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะก าหนดเป็น
คราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และ
นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โด ยมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตรา
ค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการ
พิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท  

ต ำแหน่ง ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร/ครั้ง 
- ประธานกรรมการ 70,000 บาท 
- กรรมการ 50,000 บาท/คน/ครัง้ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ (นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท) 

ต ำแหน่ง ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรตรวจสอบ/ครั้ง 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 60,000 บาท 
- กรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/คน/ครัง้ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (นอกเหนอืจำกค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิัท) 

ต ำแหน่ง 
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน/ครั้ง 
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 40,000 บาท 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท/คน/ครัง้ 

โบนัสกรรมกำร  

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนรำยปี 
- ประธานกรรมการ ร้อยละ 50 ของค่าเบี้ยประชุมรวมทั้งป ี
- กรรมการบริษัท ร้อยละ 50 ของค่าเบี้ยประชุมรวมทั้งป ี

นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560  
มีรายละเอียดดังนี้ 

องค์ประกอบค่ำตอบแทน ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
-  ประธานกรรมการ 70,000 บาท 60,000 บาท 
-  กรรมการ 50,000 บาท/คน/ครัง้ 40,000 บาท/คน/ครัง้ 

ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรตรวจสอบ 
-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 60,000 บาท 50,000 บาท 
-  กรรมการ 40,000 บาท/คน/ครัง้ 30,000 บาท/คน/ครัง้ 

ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
-  ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

40,000 บาท 
 

30,000 บาท 
 

-  กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

30,000 บาท/คน/ครัง้ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 
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องค์ประกอบค่ำตอบแทน ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

โบนัสกรรมกำรบริษัท 
- ประธานกรรมการ ร้อยละ 50 ของค่าเบี้ยประชุม

ของกรรมการบรษิัทต่อป ี
ร้อยละ 50 ของค่าเบี้ยประชุม
ของกรรมการบรษิัทต่อป ี

- กรรมการบริษัท ร้อยละ 50 ของค่าเบี้ยประชุม
ของกรรมการบรษิัทต่อป ี

ร้อยละ 50 ของค่าเบี้ยประชุม
ของกรรมการบรษิัทต่อป ี

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้ค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้น 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2561 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงิน
จ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ระบุไว้ข้างต้น 

หมำยเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ส ำหรับปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกรอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็น
ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4323 

 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบ
บัญชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ 

2. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8645 

 (ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทในปี 2560)  และ/หรือ 
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3. นางสาวนารีวรรณ  ชัยบันทัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9219 

 (ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทในปี 2560) 

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้
พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีซ่ึงได้เสนอราคาค่าสอบบญัชีและขอบเขตการด าเนนิงานมายังบริษัท โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี ซ่ึง
ภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่า KPMG เป็นส านักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระมีความเช่ียวชาญใน
การสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
รายอื่นของ KPMG เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ 

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
11,750,000 บาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาด้วยปริมาณงานในการตรวจสอบบัญชีที่มากขึ้น เนื่ องจากมี
บริษัทย่อยของบริษัทเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท  

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 มี
รายละเอียดดังนี้ 

ค่ำตอบแทนผู้สอบบญัช ี ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

ค่าสอบบัญชีของบรษิัท (Audit fee) จ านวนไมเ่กิน 11,750,000  บาท จ านวนไมเ่กิน 9,790,000 บาท 

ส าหรับค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ในปี 2561 จะมีจ านวนไม่เกิน 860,000 
บาท และในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทมีค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีจ านวน 780,000 บาท   

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัทมีอ านาจในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัทอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้กับบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้ งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2561 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 11,750,000 บาท 
ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี  
แต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 4 (ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชี
ของบริษัท) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามความ
เหมาะสม ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัทอื่นใดเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้กับบริษัท และ
บริษัทย่อยของบริษัท 

หมำยเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 8  พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ )ถ้ำมี(  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท และการส่งค าถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2561 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า 
ขณะนี้พ้นก าหนดระยะเวลาที่เสนอแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอช่ือผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า  รวมทั้งไม่มีการส่งค าถามเกี่ยวกับการ
ประชุมล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่อง
อื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้โดยการเสนอ
เรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

บริษัทจะก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 (Record Date) ในวันที่  
12 มีนาคม 2561  

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้อง
น ามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 6 (ค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร
และหลักฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุม) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้   
โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่  6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งที่ส่งมำด้วย 7 (ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ  
เชิญประชุมฉบับนี้ 

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและ
เรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องสุขุมวิท 2 
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เลขที่ 4 สุขุมวิทซอย 2 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ 
Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดน า
แบบฟอร์มลงทะเบียน มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 6  
(ค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุม) ที่ได้จัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 
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อนึ่ง บริษัทได้จัดท ารายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบ  
CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2560 และ 
งบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แบบรูปเล่ม สามารถส่งแบบแสดงความจ านงตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 8 
 (แบบแสดงความจ านงขอรับรายงานประจ าปี 2560 และงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในแบบรูปเล่ม) 
ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม 
และออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 9  
(หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และเพื่อเป็นการ
รักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้
กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 5 (ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้น) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบับนี้ เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้
ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายัง บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายนัก
ลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ช้ันที่ 11-  12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2513-8989 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือ
โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2561 

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัท 
www.tfg.co.th ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 
2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท 2 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เลขที่ 4 สุขุมวิทซอย 2 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 10 (แผนที่สถานที่จัดประชุม) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

      

 (นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา) 
 ประธานคณะกรรมการ   

http://www.tfg.co.th/

