
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้นท่ี 12 ถนนวภิาวดีรังสิต              
แขวงจตจุกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท ์(02) 513-8989 แฟกซ์ (02) 513-9060 
ทะเบียนเลขท่ี 0107557000292 

 

 
 

 วนัท่ี 26 มีนาคม 2562 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

เรียน  ผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
2. รายงานประจ าปี 2561 และงบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในรูปแบบ

รหสัคิวอาร์ (QR Code) 
3. รายนามและประวติัของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้ได ้

รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
4. รายนามและประวติักรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการใหม่ของบริษทั  
5. ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติั และประสบการณ์ท างานของผูส้อบบญัชีของบริษทั 
6. ขอ้มูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ 
7. ค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งน ามา

แสดงในวนัประชุม 
8. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
9. การใชร้หัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2561 และงบการเงินส าหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
10. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
11. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 

 
โดยหนังสือฉบับน้ี บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัทจะจัด 

ใหมี้ข้ึนในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว หอ้งวภิาวดีบอลรูม ซี 
เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 

วัต ถุประสงค์และเหตุผล  : การประชุมสามัญผู ้ถือหุ้ น  ประจ าปี  2561 ได้จัดให้ มี ข้ึน เม่ือวัน ท่ี  
23 เมษายน 2561 รายละเอียดรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมำด้วย 1 
(ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2561) ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นดงักล่าว เน่ืองจากไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2561ไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ 
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หมำยเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี  2561 ตาม ส่ิงที่ส่งมำด้วย 2 (รายงานประจ าปี  2561 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)) ท่ีได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ฉบบัน้ี 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561 

หมำยเหตุ: วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตังิบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ และบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปี 2561 ส ำหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่
31 ธันวำคม 2561 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการจดัท า
งบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปีของบริษัทเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติั  ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2561 
ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 
2561 ตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 2 (รายงานประจ าปี 2561 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี โดยงบแสดง
ฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงักล่าว ไดผ้า่นการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”) ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2561 ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาก KPMG และผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

หมำยเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรเพือ่เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงนิปันผล ประจ ำปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 44 และ 45 ก าหนดวา่ ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอด
ขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล ส าหรับกรณีท่ีบริษทัมีก าไร บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
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ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัจะจดัสรรเงินจ านวน 
34,776,329 บาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

บริษทัจะจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.013 บาท จากผลประกอบการของปี 2561 และก าไร
สะสม รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 67,296,173 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล
ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 

ทั้งน้ี บริษทัไดด้ าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และก าไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น 
รวมเป็นเงินจ านวน 357,931,399 บาท ในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ดงันั้น อตัราการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.083 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้ งส้ิน 
425,227,572 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.14 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลงัหัก
เงินส ารองต่างๆ โดยเงินปันผลดงักล่าวจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลขา้งตน้ยงัมีความไม่แน่นอนและไม่อาจด าเนินการไดจ้นกวา่จะไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัการจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561 เน่ืองจากบริษทับริษทัมีผลก าไร ตามท่ีปรากฏในงบการเงินของบริษทั และไดจ้ดัสรรก าไร
สุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองครบตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้  

หมำยเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต้่องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุก
คร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้งเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได ้

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษทั มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี  

1. นายเวทย ์ นุชเจริญ ต าแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นายเพชร นนัทวสิยั  ต าแหน่ง กรรมการ 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแลว้วา่บุคคลท่ีมีรายช่ือขา้งตน้ซ่ึงตอ้งพน้
จากการด ารงต าแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
นอกจากน้ี ส าหรับผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ก็เป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ
ตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส ำนักงำน 
ก.ล.ต.”) ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีกลบัเขา้
เป็นเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง 

รำยช่ือกรรมกำรทีไ่ด้รับ
กำรเสนอช่ือให้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรแทน
กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำร

ในปี 2561 

จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำร

ชุดย่อย 
ในปี 2561 

จ ำนวนปีทีด่ ำรง
ต ำแหน่ง

กรรมกำรของ
บริษัท 

นายเวทย ์นุชเจริญ กรรมการ / 
ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

9/9 4/4 
(การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ) 

5 

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และ
กรรมการ
ตรวจสอบ 

6/9 - 3 

นายเพชร นนัทวสิยั กรรมการ 1/9 
(เพ่ิงเขา้ด ารงต าแหน่ง

เม่ือวนัท่ี 12 
พฤศจิกายน 2561)  

- 1 

ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 แต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 
ท่านดังกล่าว กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 3 (รายนามและประวติัของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
และได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง) ท่ีได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ ง 3 ท่าน มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับผูด้  ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัความเป็นกรรมการอิสระตามขอ้ก าหนดของส านกังาน 
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ก.ล.ต. จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้ งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ ง  
3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

1. นายเวทย ์นุชเจริญ ต าแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นายเพชร นนัทวสิยั ต าแหน่ง กรรมการ 

หมำยเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ บริษทัจะพิจารณา
อนุมติัเป็นรายบุคคล) 

วำระที ่6 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งอนุมัติกำรเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรจำก 8 ท่ำน เป็น 9 ท่ำน และกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรเข้ำใหม่ 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษทั มีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
จึงควรเพ่ิมจ านวนกรรมการจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยเสนอช่ือนายอสันี ทรัพยวณิช เขา้เป็นกรรมการ
ของบริษทั 

 ทั้ งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีมีรายช่ือขา้งตน้ เป็นผูมี้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั 
ตลอดจนมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 อนุมติัเพ่ิมจ านวนกรรมการจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และแต่งตั้ ง
กรรมการเขา้ใหม่ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าวด ารงต าแหน่งกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมำ
ด้วย 4 (รายนามและประวติักรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการใหม่ของบริษทั) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผู ้
ถือหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทั มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกทั้ งกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ ก็เป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม พระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัเพ่ิมจ านวนกรรมการจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน 
และแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าวด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 หมำยเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที ่7  พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท ประจ ำปี 2562 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้
มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจาก
บริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดเป็น
คราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได ้และ
นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ทั้ งน้ี  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู ้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษทัและขนาดธุรกิจของบริษทั ภาระหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตรา
ค่าตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกับบริษทั ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแลว้ โดยจากการ
พิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท 

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท/เดอืน  
ประธานคณะกรรมการบริษทั 60,000 บาท/เดือน 
กรรมการบริษทั 50,000 บาท/เดือน 

ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั/คร้ัง 
ประธานคณะกรรมการบริษทั 35,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการบริษทั 25,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรตรวจสอบ/คร้ัง 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/คร้ัง 
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ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

ต ำแหน่ง 
ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ

ค่ำตอบแทน/คร้ัง 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

35,000 บาท คน/คร้ัง 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล/คร้ัง 
ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 35,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการบรรษทัภิบาล 25,000 บาท/คน/คร้ัง 

โบนัสกรรมกำร  

ต ำแหน่ง โบนัสกรรมกำรประจ ำปี 
ประธานคณะกรรมการ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน 
กรรมการบริษทั 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน 

นอกจากน้ี ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2562 เปรียบเทียบกบัปี 2561  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบค่ำตอบแทน ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท (ต่อเดอืน) 
ประธานคณะกรรมการบริษทั 60,000 บาท/เดือน - 
กรรมการบริษทั 50,000 บาท/เดือน - 
ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ประธานคณะกรรมการบริษทั 35,000 บาท/คน/คร้ัง 70,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการ 25,000 บาท/คน/คร้ัง 50,000 บาท/คน/คร้ัง 
ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาท/คน/คร้ัง 60,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/คร้ัง 40,000 บาท/คน/คร้ัง 
ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการสรรห าและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

35,000 บาท/คน/คร้ัง 40,000 บาท/คน/คร้ัง 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25,000 บาท/คน/คร้ัง 30,000 บาท/คน/คร้ัง 
ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 35,000 บาท/คน/คร้ัง - 
กรรมการบรรษทัภิบาล 25,000 บาท/คน/คร้ัง - 
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องค์ประกอบค่ำตอบแทน ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561 

โบนัสกรรมกำรบริษัท 
ประธานคณะกรรมการ 1 เท่า ของค่าตอบแทนราย

เดือน 
ร้อยละ 50 ของค่าเบ้ีย
ประชุมรวมทั้งปี 

กรรมการบริษทั 1 เท่า ของค่าตอบแทนราย
เดือน 

ร้อยละ 50 ของค่าเบ้ีย
ประชุมรวมทั้งปี 

ทั้งน้ี บริษทัไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ให้แก่กรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู ้จัดสรรเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และ
คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2562 และเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุม
ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงิน
จ านวนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละราย และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ภายใตว้งเงินท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

หมำยเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วำระที ่8 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ส ำหรับปี 2562 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี
ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกรอบปีบญัชี ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณา
แลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก KPMG เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็น
ผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

1. นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4323 

 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบ
บัญชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ 

2. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8645 

 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบ
บัญชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2560) และ/หรือ 
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3. นางสาวนารีวรรณ  ชยับนัทดั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9219 

 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบ
บัญชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2560) 

ทั้ งน้ี การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2562 ขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัได้
พิจารณาคดัเลือกจากผูส้อบบญัชีซ่ึงไดเ้สนอราคาค่าสอบบญัชีและขอบเขตการด าเนินงานมายงับริษทั โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบัญชี  ซ่ึง
ภายหลงัจากการพิจารณาเห็นวา่ KPMG เป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระมีความเช่ียวชาญใน
การสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม ทั้ งน้ี ผู ้สอบบัญชีทั้ ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มี
ความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ยของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ KPMG แต่งตั้งผูส้อบบญัชี
รายอ่ืนของ KPMG เขา้ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัแทนได ้

นอกจากน้ี เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั
และบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
11,450,000 บาท 

ทั้ งน้ี  ค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี  2562 เปรียบเทียบกับปี  2561 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

ค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561 

ค่าสอบบญัชีของบริษทั (Audit fee) จ านวนไม่เกิน 11,450,000  บาท จ านวนไม่เกิน 11,750,000 บาท 

ส าหรับค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี (Non-Audit Fee) ในปี 2562 จะมีจ านวนไม่เกิน 860,000 
บาท และในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมาบริษทัมีค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชีจ านวน 629,200 บาท 

นอกจากน้ี คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษทัมีอ านาจในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีมีการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ยของบริษทัอ่ืนใดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบขา้งตน้ 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใชก้บับริษทั และบริษทัยอ่ยของบริษทั 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
แต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท  ส าห รับรอบระยะเวลาส้ินสุดวัน ท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 11,450,000 บาท 
ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้ งน้ี  ข้อมูลเก่ียวกับประวติัและประสบการณ์การท างานของผู ้สอบบัญชี 
แต่ละท่าน ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 5 (ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัและประสบการณ์ท างานของผูส้อบบญัชี
ของบริษทั) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
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มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีตามความ
เหมาะสม ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีมีการตรวจสอบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ยของบริษทัอ่ืนใดเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากการตรวจสอบบญัชีขา้งตน้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใชก้บับริษทั และ
บริษทัยอ่ยของบริษทั 

หมำยเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่9  พจิำรณำอนุมตัแิก้ไขข้อบังคบับริษัท 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ืองแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมาย
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับ ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 จึงต้องพิจารณาแก้ไข
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 31. ดงัน้ี 

พ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 
(แก้ไขโดยค ำส่ังหัวหน้ำ คสช. ที ่21/2560) 

ข้อบงัคบัของบริษัท ร่ำงข้อบังคบัของบริษัททีข่อแก้ไข 

มาตรา 100 ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคน
ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อ
หุ้น เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ตอ้ง
ระบุเร่ืองและเหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไว้
ให้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น
ภายในส่ีสิบห้าวนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจาก
ผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการ
ประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผู ้
ถือหุน้ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ 
รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้าวนันับแต่ครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี 
ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้าย
อนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ี

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัให้
มีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม
สามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน 
นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของ
บริษทั 

 การประชุมผู ้ถือหุ้นคราวอ่ืน
นอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการ
ประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู ้ถือหุ้น เป็นการ
ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะ
เห็นสมควร 

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของ
จ านวนหุ้น ท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด 
หรือผูถื้อหุ้นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบ
ห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดจะ
เข้ า ช่ื อ กั น ท า ห นั ง สื อ ข อ ใ ห้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจัด
ให้มีการประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) 
เดือน นับแต่วนั ส้ินสุดของรอบปี
บญัชีของบริษทั 

การประชุมผู ้ถือหุ้นคราวอ่ืน
นอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการ
ประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู ้ถือหุ้น เป็นการ
ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร 

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคน
ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้น ท่ี
จ าหน่ายได้ทั้ งหมด จะเขา้ช่ือกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู ้ถือหุ้น  เป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ือง
และเหตุผลในการขอให้เรียกประชุม
ไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย 
ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดั
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พ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 
(แก้ไขโดยค ำส่ังหัวหน้ำ คสช. ที ่21/2560) 

ข้อบงัคบัของบริษัท ร่ำงข้อบังคบัของบริษัททีข่อแก้ไข 

เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสอง
คร้ังใดจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 103 ผูถื้อ
หุ้นตามวรรคสองตอ้งร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมใน
คร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้
เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือ
ดั ง ก ล่ า ว ด้ ว ย  ใ น ก ร ณี เ ช่ น น้ี 
คณะกรรมการต้องจัดให้ มี การ
ประชุมผู ้ถือหุ้นภายในห น่ึง (1) 
เดือน นับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือนั้ น
จากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

ให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบ
หา้วนั (45) นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ
จากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดั
ให้ มีการประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผู ้ถือหุ้น
ทั้ งหลายซ่ึงเข้าช่ือกันหรือผูถื้อหุ้น
คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ี
บงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในส่ีสิบห้า (45) วนันับแต่ครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใน
กรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผู ้
ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้าย
อนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร           

ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุม
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะ
ผูถื้อหุน้ตามวรรคก่อนคร้ังใดจ านวน
ผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อ 
33 ผู ้ ถื อ หุ้ น ต ามวรรค ก่อน ต้อ ง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายท่ี
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมใน
คร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 
แก้ไขขอ้บังคบับริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ท่ี 21/2560 

หมำยเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที ่10  พจิำรณำเร่ืองอืน่ ๆ )ถ้ำมี(  

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั และการส่งค าถามเก่ียวกบัการประชุมล่วงหนา้ ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2562 ตั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2562 นั้น บริษทัขอแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า 
ขณะน้ีพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีเสนอแลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติม และเสนอช่ือผูท่ี้มี
คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งค าถามเก่ียวกบัการ
ประชุมล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการเห็นวา่สมควรท่ีเปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอเร่ือง
อ่ืนท่ีนอกเหนือจากวาระการประชุมท่ีคณะกรรมการก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุมไดโ้ดยการเสนอ
เร่ืองอ่ืนใดนั้นใหอ้ยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 

บริษัทจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 (Record Date) ในวนัท่ี  
13 มีนาคม 2562 

ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นศึกษาค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้ง
น ามาแสดงในวนัประชุม ดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมำด้วย 7 (ค  าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร
และหลักฐานท่ีผูเ้ข้าร่วมประชุมตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม) ท่ีได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี  
โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดท่ี 6 เร่ืองการประชุมผู ้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส่งมำด้วย 8 (ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู ้ถือหุ้น) ท่ีได้จัดส่งให้ผู ้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ 
เชิญประชุมฉบบัน้ี 

เพ่ือให้การลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและ
เรียบร้อย บริษทัจะเปิดให้ท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวนัประชุม ณ ห้องวิภาวดี
บอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
10900 และเน่ืองจากบริษทัจะใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี ดงันั้น จึงขอให้ผู ้
ถือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน มาแสดงในวนัประชุมพร้อมเอกสารประกอบอ่ืนๆ รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 7 (ค  าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งน ามา
แสดงในวนัประชุม) ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

บริษทัไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2561 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แผยแพร่ทาง website 
ของบริษัท (www.tfg.co.th) โดยผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.tfg.co.th หรือผ่านทางการใช้รหัสคิวอาร์ (QR 
Code) ส าหรับรายละเอียดการดาวน์โหลด ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมำด้วย 9 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม 
และออกเสียงแทนตน โปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งให ้
คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู ้รับฝากและดูแลหุ้น  โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม ส่ิ งที่ ส่งมำด้วย 10  
(หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี และเพ่ือเป็นการ
รักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กรณีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้

http://www.tfg.co.th/
http://www.tfg.co.th/
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กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะโดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ให้
กรรมการอิสระของบริษทั ดงัมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 6 (ขอ้มูลกรรมการอิสระประกอบการมอบ
ฉนัทะของผูถื้อหุน้) ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู ้
ถือหุ้นได ้และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายงั บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายนัก
ลงทุนสัมพนัธ์ เลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้นท่ี 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
10900 หมายเลขโทรศพัท ์0-2513-8989 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้
ถึงบริษทั ภายในวนัท่ี 12 เมษายน 2562 

อน่ึง บริษทัไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์อง บริษทั 
www.tfg.co.th ดว้ยแลว้ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  รายละเอียดแผนท่ีของสถานท่ีประชุม ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมำด้วย 11 (แผนท่ีสถานท่ีจัด
ประชุม) ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

      

 (นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา) 
 ประธานคณะกรรมการ   

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

