
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 3 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

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

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
2. รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในรูปแบบ

รหสัคิวอาร์ (QR Code) 
3. รายนามและประวติัของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้ได ้

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

แสดงในวนัประชุม 
7. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
8. การใชร้หสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินส าหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
9. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 

 
โดยหนังสือฉบับน้ี บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทจะจัด 

ให้มีข้ึนในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ห้องวิภาวดีบอลรูม   
เอบี เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ได้จัดให้มีข้ึนเม่ือวนัท่ี  
29 เมษายน 2562 รายละเอียดรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมำด้วย 1 
(ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2562) ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นดงักล่าว เน่ืองจากไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2562ไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ 

หมำยเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที ่2 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2562 ตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 2 (รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ฉบบัน้ี 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 

หมำยเหตุ : วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตังิบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ และบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปี 2562 ส ำหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที ่
31 ธันวำคม 2562 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชน”) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 ก าหนดให้คณะกรรมการ
บริษทัตอ้งจดัใหมี้การจดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปีของบริษทัเพื่อเสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไร
ขาดทุนประจ าปี 2562 ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามส่ิงทีส่่งมำด้วย 2 (รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมฉบับน้ี โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ดงักล่าว ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบ
บญัชี จ ากัด (“KPMG”) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทัแลว้ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2562 ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาก KPMG และผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

หมำยเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำง
กำล 

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
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
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จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัจะจดัสรรเงินจ านวน 
51,558,371 บาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

ทั้งน้ี ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 บริษทัไดด้ าเนินการจ่ายปันผลระหวา่งกาลจ านวนทั้งส้ิน 3 คร้ังคือ 
(1) การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 
0.07 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 392,530,088 บาท เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2562 (2) การจ่ายเงินปันผลจากผล
ด าเนินงานปี 2562 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุ้น 0.055 บาท รวมเป็นเงิน 
308,416,498 บาท เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 และ (3) การจ่ายเงินปันผลกรณีพิเศษจากผลด าเนินงานปี 
2562 ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.145 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 
813,098,039 บาท เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563  

ดงันั้น บริษทัไดจ่้ายเงินปันส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 รวมทั้งส้ินในอตัราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็น
เงินปันผลจ่ายท้งัส้ิน 1,514,044,625 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 146.83 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีจากงบ
เฉพาะกิจการและหลงัหักเงินส ารองต่าง ๆ โดยเงินปันผลดงักล่าวจะถูกหัก ภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

ตำรำงเปรียบเทยีบกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2561 และ 2562 

รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงนิปันผล ปี 2562  ปี 2561 

เงนิปันผล (บำทต่อหุ้น) 0.27                  0.083  
  ระหวา่งกาล                    0.27                   0.07  
  ประจ าปี -                 0.013  
จ ำนวนเงนิปันผล (บำท) 1,514,044,625    425,227,572  
  ระหวา่งกาล         1,514,044,625       357,931,399  
  ประจ าปี          -         67,296,173  
ก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (บำท)       1,031,167,415        695,526,586  

อตัรำส่วนกำรจ่ำยเงนิปันผล (%)  146.83% 61.14% 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัการจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
จ านวน 3 คร้ังส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 รวมอตัราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย
ท้งัส้ิน 1,514,044,625 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 146.83 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีจากงบเฉพาะกิจการและ
หลงัหกัเงินส ารองต่าง ๆ โดยเงินปันผลดงักล่าวจะถูกหัก ภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

หมำยเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต้่องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 
ก าหนดวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ี
ใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้งเขา้มาด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการใหม่ได ้

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษทั มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายชยัภทัร  ศรีวสิารวาจา ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
2. นายประสิทธ์ิ  วสุภทัร ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
3. นางสาวศิริลกัษณ์  ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์ ต าแหน่ง กรรมการ 

ทั้งน้ี นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา แจง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการทราบวา่ติดภารกิจส่วนตวั จึงไม่ประสงคท่ี์
จะกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแลว้วา่ นายประสิทธ์ิ วสุภทัร และนางสาวศิริ
ลกัษณ์ ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพ.ร.บ. บริษทัมหาชน
และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ส าหรับผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็น
ผูท่ี้มีคุณสมบติัความเป็นกรรมการอิสระตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) สามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง และมีความเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้ น คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 แต่งตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีกลบัเขา้เป็นเป็น
กรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง จึงท าใหบ้ริษทัมีกรรมการทั้งหมด 8 คน 

รำยช่ือกรรมกำรทีไ่ด้รับ
กำรเสนอช่ือให้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรแทน
กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำร

ในปี 2562 

จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำร

ชุดย่อย 
ในปี 2562 

จ ำนวนปีที่
ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรของ

บริษัท 
นายประสิทธ์ิ วสุภทัร กรรมการอิสระ 8/8 - 4 
นางสาวศิริลกัษณ์         
ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์

กรรมการ 7/7 2/2 
(การประชุม
คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล) 

1 

หมายเหตุ :  นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวิบูลยพ์าณิชย ์ไดรั้บการแต่งตั้งให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 
2562 
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ทั้งน้ี กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี  ไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้
วา่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่
มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 แต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 
ท่านดังกล่าว กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 3 (รายนามและประวติัของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
และไดรั้บการเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง) ท่ีได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพ.ร.บ. บริษทัมหาชน 
และพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละพ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับผูด้  ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัความเป็นกรรมการอิสระตามขอ้ก าหนดของส านกังาน 
ก.ล.ต. จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ ง  
2 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

1. นายประสิทธ์ิ  วสุภทัร ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

2. นางสาวศิริลกัษณ์  ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์ ต าแหน่ง กรรมการ 

หมำยเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ บริษทัจะพิจารณา
อนุมติัเป็นรายบุคคล) 

วำระที ่6  พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ 22 
ก าหนดวา่ กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา โดยอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ และนอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิได้รับเบ้ียเล้ียงและ
สวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ทั้ งน้ี  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู ้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษทัและขนาดธุรกิจของบริษทั ภาระหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตรา



6 
 

ค่าตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกบับริษทั ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแลว้ โดยจากการ
พิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท 

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท/เดอืน  
ประธานคณะกรรมการบริษทั 70,000 บาท/เดือน 
กรรมการบริษทั 60,000 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 

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 

ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ต ำแหน่ง 
ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/

คร้ัง 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 35,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการบริหารความเส่ียง 25,000 บาท/คน/คร้ัง 
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โบนัสกรรมกำร  

ต ำแหน่ง โบนัสกรรมกำรประจ ำปี 
ประธานคณะกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่าย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ กรรมการบริษทั 

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี  2563 เปรียบเทียบกับปี 2562  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบค่ำตอบแทน ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท (ต่อเดอืน) 
ประธานคณะกรรมการบริษทั 70,000 บาท/เดือน 60,000 บาท/เดือน 
กรรมการบริษทั 60,000 บาท/เดือน 50,000 บาท/เดือน 
ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ประธานคณะกรรมการบริษทั 35,000 บาท/คน/คร้ัง 35,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการ 25,000 บาท/คน/คร้ัง 25,000 บาท/คน/คร้ัง 
ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาท/คน/คร้ัง 35,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/คร้ัง 25,000 บาท/คน/คร้ัง 
ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 35,000 บาท/คน/คร้ัง 35,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25,000 บาท/คน/คร้ัง 25,000 บาท/คน/คร้ัง 
ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 35,000 บาท/คน/คร้ัง 35,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการบรรษทัภิบาล 25,000 บาท/คน/คร้ัง 25,000 บาท/คน/คร้ัง 
ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 35,000 บาท/คน/คร้ัง - 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 25,000 บาท/คน/คร้ัง - 
โบนัสกรรมกำรบริษัท 
ประธานคณะกรรมการ 

ไม่เกินร้อยละ 0.15 
ของเงินปันผลท่ีมีการ
จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

1 เท่า ของ 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

กรรมการบริษทั 1 เท่า ของ 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

ทั้งน้ี บริษทัไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ให้แก่กรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณามอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูจ้ดัสรรเงินจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ 
ภายใตว้งเงิน ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2563 และเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุม
ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงิน
จ านวนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละราย และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ภายใตว้งเงินท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

หมำยเหตุ : มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 
ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุก
รอบปีบญัชี ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก KPMG เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดย
ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทั 

1. นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4323 

 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบ
บัญชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ 

2. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8645 

 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบ
บัญชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560) และ/หรือ 

3. นางสาวนารีวรรณ ชยับนัทดั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9219 

 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบ
บัญชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560) 

ทั้งน้ี การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชีประจ าปี 2563 ขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัได้
พิจารณาคดัเลือกจากผูส้อบบญัชี ซ่ึงไดเ้สนอราคาค่าสอบบญัชีและขอบเขตการด าเนินงานมายงับริษทั 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี ซ่ึง
ภายหลงัจากการพิจารณาเห็นวา่ KPMG เป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระมีความเช่ียวชาญใน
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การสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม ทั้ งน้ี ผูส้อบบัญชีทั้ ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มี
ความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ยของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว โดยผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น จะเป็นผูส้อบ
บญัชีรายเดียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยดว้ย 

อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ KPMG แต่งตั้งผูส้อบบญัชี
รายอ่ืนของ KPMG เขา้ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัแทนได ้ 

นอกจากน้ี เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั
และบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
12,570,000 บาท 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจ าปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 
ค่าสอบบญัชีของบริษทั (Audit fee) จ านวนไม่เกิน 12,570,000 บาท จ านวนไม่เกิน 11,450,000 บาท 

ส าหรับค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี (Non-Audit Fee) ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในปี 2563 
จะมีจ านวนไม่เกิน 850,000 บาท และในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมาบริษทัมีค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบ
บญัชีจ านวน 820,000 บาท  

ส าหรับค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 
ค่าสอบบญัชีของบริษทั (Audit fee) จ านวนไม่เกิน 2,840,000  บาท จ านวนไม่เกิน 2,640,000 บาท 

ส าหรับค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี (Non-Audit Fee) ของบริษทัในปี 2563 จะมีจ านวนไม่
เกิน 245,000 บาท และในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมาบริษทัมีค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี 215,000 
บาท 

นอกจากน้ี คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษทัมีอ านาจในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีมีการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ยของบริษทัอ่ืนใดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบขา้งตน้ 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใชก้บับริษทั และบริษทัยอ่ยของบริษทั 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้วา่ผูส้อบบญัชีและค่าสอบ
บญัชีเหมาะสม จึงเห็นควรใหค้ณะกรรมการบริษทัเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
แต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีจาก KPMG เ ป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2563 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
12,570,000 บาท และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,840,000 บาท 
ตามรายละเอียดขา้งตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีแต่ละท่าน 
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ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมำด้วย 4 (ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัและประสบการณ์ท างานของผูส้อบบญัชีของบริษทั) ท่ี
ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีตามความเหมาะสม ในกรณีท่ี
ผูส้อบบญัชีมีการตรวจสอบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ยของบริษทัอ่ืนใดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการ
ตรวจสอบบญัชีขา้งตน้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใชก้บับริษทั และบริษทัย่อยของ
บริษทั 

หมำยเหตุ : มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่8 พจิำรณำอนุมตักิำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 10,000 ล้ำนบำท 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามท่ีบริษทัมีนโยบายขยายธุรกิจ และแผนการลงทุนต่าง ๆ เพ่ือท าให้บริษทัมี
แหล่งเงินทุนเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัในอนาคตเพ่ิม และเพ่ือน าไปใชใ้นวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ จึง
เห็นสมควรใหมี้การออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัเพ่ิมอีกจ านวน 4,000 ลา้นบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 
6,000 ลา้นบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท โดยมีสรุปรายละเอียดดงัน้ี 

วตัถุประสงค์ของการ
ใชเ้งิน 

: เพ่ือขยายธุรกิจของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทใน
อนาคต 

ประเภทหุน้กู ้ : หุ้นกูทุ้กประเภทและรูปแบบ ซ่ึงอาจเป็นหุ้นกูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ
ชนิดทยอยคืนเงินตน้ หรือคืนเงินตน้คร้ังเดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มี
ประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้
อนุพนัธ์ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและ
เสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

มูลค่ารวมของหุน้กู ้ : ไม่เกิน 10,000,000,000 บาท หรือในสกลุเงินอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า 

ทั้งน้ี บริษทัสามารถออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พ่ิมเติม และ/หรือ ออกและ
เสนอขายหุน้กูเ้พ่ือทดแทนหุน้กูเ้ดิมท่ีมีการไถ่ถอนไปแลว้ไดภ้ายในวงเงิน
ดังกล่าว โดยวงเงินต้นของหุ้นกู้ท่ีบริษัทออกจ าหน่ายแล้วในขณะใด
ขณะหน่ึงจะตอ้งมีจ านวนเงินไม่เกินวงเงินดงักล่าว 

การเสนอขาย : เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/
หรือ ในลักษณะหมุนเวียน ( revolving) ภายในประเทศ หรือใน
ต่างประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผูล้งทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผูล้งทุนประเภทสถาบนัและ/หรือ
ผูล้งทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน ซ่ึงอาจแบ่งเป็นการเสนอขายใน
คร้ังเดียว หรือหลายคร้ังก็ไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(“คณะกรรมกำร ก.ล.ต.”) และ/หรือ ส านักงาน 
ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ี
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ออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้น 

อตัราดอกเบ้ีย : ข้ึนอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ หรือตาม
ขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ท่ีได้ออกในคราวนั้น ทั้ งน้ี ให้อยู่ภายใต้
บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต.  
และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลใช้บังคบัใน
ขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อาย ุ : ส าหรับหุน้กูร้ะยะสั้นไม่เกิน 270 วนั และส าหรับหุ้นกูร้ะยะยาวไม่เกิน 10 
ปี โดยข้ึนอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู ้หรือตาม
ขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ท่ีได้ออกในคราวนั้น ทั้ งน้ี ให้อยู่ภายใต้
บงัคบัของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. และ/
หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ี
ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

: ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนก าหนด ทั้งน้ี เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร มอบหมาย มีอ านาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1) ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นกู้ ข้อจ ากัดและ
เง่ือนไขอ่ืน ๆ ของหุน้กู ้เช่น ประเภท หรือชนิดของหุ้นกูท่ี้จะออก
ในแต่ละคร้ัง มูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย  
การแต่งตั้ งผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการ
จดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และ
การจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) รวมทั้ งก าหนดหรือ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท แต่ละชนิดในแต่ละคร้ัง 
รวมทั้ งให้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อันจ าเ ป็น และ
เก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้ น ๆ ให้ส าเร็จและ
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  

2) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัจ าหน่ายและรับประกนั 
การจดัจ าหน่าย และ/หรือ สถาบันการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ
ของผูอ้อกหลกัทรัพย ์และ/หรือ หลกัทรัพย ์และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด
ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งหรือในกรณี
อ่ืนใดตามท่ีเห็นควร 
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3) ติดต่อ  เจรจา เข้าท า  ลงนาม แก้ไขในสัญญา Underwriting 
Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญา
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ขอ้มูล 
ยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ กับส านักงาน ก.ล.ต.  
และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดท่ี
เ ก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจน
ด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดทุ้กประการตามท่ีเห็น
ควร เป็นตน้ 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พ่ิมอีกจ านวน 4,000 ลา้นบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 6,000 ลา้นบาท 
รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท เพื่อใช้ในการด าเนินงานของบริษทั และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริหาร และ/
หรือ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ดงักล่าว 

หมำยเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่9  พจิำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำม)ี  

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั และการส่งค าถามเก่ียวกบัการประชุมล่วงหนา้ ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 นั้น บริษทัขอแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบวา่ 
ขณะน้ีพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีเสนอแลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติม และเสนอช่ือผูท่ี้มี
คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ รวมทั้งไม่มีการส่งค าถามเก่ียวกบัการ
ประชุมล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการเห็นวา่สมควรท่ีเปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอเร่ือง
อ่ืนท่ีนอกเหนือจากวาระการประชุมท่ีคณะกรรมการก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมไดโ้ดยการเสนอ
เร่ืองอ่ืนใดนั้นใหอ้ยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 
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บริษทัจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 (Record Date) ในวนัท่ี  
3 กรกฎาคม 2563  

ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นศึกษาค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้ง
น ามาแสดงในวนัประชุม ดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมำด้วย 6 (ค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร
และหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม) ท่ีได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี  
โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดท่ี 6 เ ร่ืองการประชุมผูถื้อหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส่งมำด้วย 7 (ข้อบังคบัของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผูถื้อหุ้น) ท่ีได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือ 
เชิญประชุมฉบบัน้ี 

เพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและ
เรียบร้อย บริษทัจะเปิดใหท่้านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวนัประชุม ณ โรงแรมเซ็นทา
ราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ห้องวิภาวดีบอลรูม เอบี เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
10900 และเน่ืองจากบริษทัจะใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี ดงันั้น จึงขอให้ผู ้
ถือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน มาแสดงในวนัประชุมพร้อมเอกสารประกอบ อ่ืนๆ รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 6 (ค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งน ามา
แสดงในวนัประชุม) ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

บริษทัไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แผยแพร่ทาง website 
ของบริษทั (www.tfg.co.th) โดยผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก www.tfg.co.th หรือผ่านทางการใชร้หัสคิวอาร์ (QR 
Code) ส าหรับรายละเอียดการดาวน์โหลด ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมำด้วย 8 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม 
และออกเสียงแทนตน โปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งให ้
คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู ้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม ส่ิงที่ ส่งมำด้วย 9  
(หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี  

นอกจากน้ี เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกรณีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และ
มีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะโดย
ใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ใหก้รรมการอิสระของบริษทั ดงัมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 5 (ขอ้มูล
กรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบบัน้ี เพ่ือเขา้ร่วม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุ้นได ้และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายงั บริษทั     
ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ เลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้นท่ี 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศพัท์ 0-2513-8989 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร 
จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารใหถึ้งบริษทั ภายในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

บริษทัไดติ้ดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความปลอดภยัของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษทัมีความตั้งใจอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะจดัเตรียมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปอยา่ง
เหมาะสมและมีความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั ตลอดจนด าเนินการตามแนวทางและค าแนะน าท่ีส่วนราชการและหน่วยงานท่ี

http://www.tfg.co.th/
http://www.tfg.co.th/
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เก่ียวขอ้งไดก้ าหนดข้ึนเก่ียวกบัการจดัประชุมหรือสมัมนารวมทั้งกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มากอยา่ง
เคร่งครัด โดยบริษทัจดัใหมี้จุดคดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชุม และในการจดัสถานท่ีประชุมตอ้งจดัใหมี้ระยะห่างในทุกจุด ซ่ึงจะท า
ใหจ้ านวนท่ีนัง่ในหอ้งประชุมมีจ านวนจ ากดั รวมทั้งไม่สามารถให้คนจ านวนมากมารวมอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนัเป็นเวลานาน
ได้  ดังนั้ น ท่านผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นโปรดแจ้งความ
ประสงคท่ี์จะเขา้ประชุมให้บริษทัรับทราบเป็นการล่วงหนา้ดว้ย และหากท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาประชุมดว้ยตนเองได ้ผู ้
ถือหุน้สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมแทนตามแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงท่าน
สามารถลงคะแนนเสียงทุกวาระล่วงหนา้ได ้และในการประชุมคร้ังน้ี  

อน่ึง บริษทัไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซต์ของ บริษทั 
www.tfg.co.th ดว้ยแลว้ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอบี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 รายละเอียดแผนท่ีของสถานท่ีประชุม ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 10 (แผนท่ีสถานท่ีจดั
ประชุม) ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

      

 (นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา) 
 ประธานคณะกรรมการ 

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

