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 วนัท่ี 18 มีนาคม 2564  

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

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

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
2. รายงานประจ าปี 2563 และงบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ในรูปแบบ

รหสัคิวอาร์ (QR Code) 
3. รายนามและประวติัของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และไดรั้บการเสนอช่ือให้ไดรั้บ

การเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
4. ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติั และประสบการณ์ท างานของผูส้อบบญัชีของบริษทั 
5. สรุปรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทยฟู้ ดส์กรุ๊ป 

จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3 ท่ีออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ 

6. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 
7. สารสนเทศเก่ียวกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
8. ขอ้มูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ 
9. ค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งแสดงและส่งมอบให้แก่

บริษทั และวธีิการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
10. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
11. การใชร้หสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 และงบการเงินส าหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
12. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  

โดยหนงัสือฉบบัน้ี บริษทัขอแจง้ใหท่้านทราบวา่ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบริษทัจะจดัให้มีข้ึน
ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 ทั้งน้ี หากผูถื้อหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ บริษทัแนะน าให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทน
การเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี  

วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ได้จัดให้มีข้ึนเม่ือวนัท่ี  
7 สิงหาคม 2563 รายละเอียดรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมำด้วย 1 
(ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ฉบบัน้ี 
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นดงักล่าว เน่ืองจากไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2563ไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ 

หมำยเหตุ : มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่2 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2563 ตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 2 (รายงานประจ าปี 2563 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ฉบบัน้ี 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 

หมำยเหตุ : วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตังิบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ และบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปี 2563 ส ำหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที ่
31 ธันวำคม 2563 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชน”) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 ก าหนดให้คณะกรรมการ
บริษทัตอ้งจดัใหมี้การจดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปีของบริษทัเพ่ือเสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไร
ขาดทุนประจ าปี 2563 ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 2 (รายงานประจ าปี 2563 และงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมฉบบัน้ี โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 ดงักล่าว ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”) ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทัแลว้ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2563 ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาก KPMG และผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
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หมำยเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรเพือ่เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี 2563 และรับทรำบกำรจ่ำยปันผลระหว่ำงกำล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทั 
ขอ้ 44 และ 45 ก าหนดวา่ ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล ส าหรับกรณีท่ี
บริษทัมีก าไร บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัจะจดัสรรเงินก าไรสุทธิจ านวน 80,981,406 บาท เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย  

ส าหรับการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 บริษทัจะจ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดใน
อตัราหุ้นละ 0.055 บาท จากผลประกอบการของปี 2563 และก าไรสะสม รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 
308,416,502 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนด
สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 
2564 

ทั้งน้ี ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 บริษทัไดด้ าเนินการจ่ายปันผลระหวา่งกาลจ านวนทั้งส้ิน 1 คร้ังคือ 
การจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.03 
บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 168,227,183 บาท เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ดงันั้น อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 รวมทั้งส้ินในอตัราหุ้นละ 0.085 บาท 
รวมเป็นปันผลจ่ายทั้งส้ิน  476,643,685 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.43 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีจากงบ
เฉพาะกิจการและหลงัหักเงินส ารองต่าง ๆ โดยเงินปันผลดงักล่าวจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด  

ทั้งน้ี อตัราการจ่ายปันผลขา้งตน้อยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่ากวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ท่ีระบุวา่ บริษทั
จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีจากงบเฉพาะ
กิจการและหลงัหักเงินส ารองต่าง ๆ ทั้ งน้ี เน่ืองจากบริษทัมีแผนการลงทุนขยายกิจการเพ่ือรองรับการ
ขยายตวัในกลุ่มบริษทั และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั อตัราการจ่ายเงินปันผลอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดต้ามผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจ าเป็น
และความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานของบริษทัตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร 
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ตำรำงเปรียบเทยีบกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2562 และ 2563 

รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562  

เงนิปันผล (บำทต่อหุ้น) 0.085 0.27 
  ระหวา่งกาล  0.03                     0.27  
  ประจ าปี  0.055  -  
จ ำนวนเงนิปันผล (บำท)  476,643,685  1,514,044,625 
  ระหวา่งกาล  168,227,183          1,514,044,625 
  ประจ าปี  308,416,502           - 
ก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (บำท) 1,619,627,000        1,031,168,000  

อตัรำส่วนกำรจ่ำยเงนิปันผล (%)  29.43% 146.83% 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัการจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย อนุมติัการจ่ายปันผล และรับทราบการจ่ายปัน
ผลระหวา่งกาลจ านวน 1 คร้ังส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  

หมำยเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

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 2564 ของบริษทั มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี  

1.  นายวรีะศกัด์ิ อึงขจรกลุ ต าแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการ
อิสระ 

2.  นายวนิยั  เตียวสมบูรณ์กิจ ต าแหน่ง กรรมการ 
3.  นายอุดมศกัด์ิ นิติมนตรี ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแลว้วา่บุคคลท่ีมีรายช่ือขา้งตน้ซ่ึงตอ้งพน้จาก
การด ารงต าแหน่งกรรมการตามวาระทั้ ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม
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ตามพ.ร.บ. บริษทัมหาชน และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ส าหรับผูด้  ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) สามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่ง
เป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และมีความเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

รำยช่ือกรรมกำรทีไ่ด้รับกำร
เสนอช่ือให้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรแทนกรรมกำรที่

ออกตำมวำระ 

ต ำแหน่ง 

จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำ
ร่วมประชุม

คณะกรรมกำรในปี 
2563 

จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำร

ชุดย่อย 
ในปี 2563 

จ ำนวนปีที่
ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรของ

บริษัท 

นายวรีะศกัด์ิ อึงขจรกลุ ประธาน
กรรมการและ
กรรมการอิสระ 

10/10 4/4 
(การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ) 

5/5 
(การประชุม

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน) 

6 ปี 

นายวนิยั เตียวสมบูรณ์กิจ กรรมการ 10/10 - 6 ปี 

นายอุดมศกัด์ิ นิติมนตรี กรรมการอิสระ 6/6 - 1 ปี 

ทั้งน้ี กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี  ไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้
วา่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 5 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2564 โดยไม่มีผู ้
ถือหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 แต่งตั้งบุคคลทั้ง 3ท่าน
ดงักล่าว กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง รายละเอียดประวติัการศึกษา และประวติั
การท างาน ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 3 (รายนามและประวติัของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
และไดรั้บการเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง) ท่ีได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และ
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พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผูท่ี้มี
คุณสมบติัความเป็นกรรมการอิสระตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผู ้
ถือหุ้นอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีก 
วาระหน่ึง 

หมำยเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ บริษทัจะพิจารณา
อนุมติัเป็นรายบุคคล) 

วำระที ่6  พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทประจ ำปี 2564 

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 และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษทัและขนาดธุรกิจของบริษทั ภาระหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตรา
ค่าตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกับบริษทัในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแลว้ โดยจากการ
พิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท 

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

โบนัสกรรมกำร  

ต ำแหน่ง โบนัสกรรมกำรประจ ำปี 
ประธานคณะกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่าย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ กรรมการบริษทั 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2564 เปรียบเทียบกบัปี 2563  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบค่ำตอบแทน ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท (ต่อเดอืน) 
ประธานคณะกรรมการบริษทั 70,000 บาท/เดือน 70,000 บาท/เดือน 
กรรมการบริษทั 60,000 บาท/เดือน 60,000 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 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

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 35,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการบริหารความเส่ียง 25,000 บาท/คน/คร้ัง 25,000 บาท/คน/คร้ัง 
โบนัสกรรมกำรบริษัท 
ประธานคณะกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของ

เงินปันผลท่ีมีการจ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ไม่เกินร้อยละ 0.15 
ของเงินปันผลท่ีมีการ
จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

กรรมการบริษทั 

ทั้ งน้ี  บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ อ่ืน ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณามอบอ านาจให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงินจ านวนดงักล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย 
และกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ภายใตว้งเงิน ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2564 และเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุม
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ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงิน
จ านวนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละราย และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ภายใตว้งเงินท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

หมำยเหตุ : มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 
ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุก
รอบปีบญัชี ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก KPMG เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดย
ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทั 

1. นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4323 

 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบ
บัญชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ 

2. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8645 

 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบ
บัญชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2560) และ/หรือ 

3. นางสาวนารีวรรณ ชยับนัทดั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9219 

 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบ
บัญชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2560) และ/หรือ 

4. นางสาวเชาวนี ไชยสง่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12663 

 (ไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็น
ผู้สอบบัญชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

ทั้งน้ี การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชีประจ าปี 2564 ขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัได้
พิจารณาคดัเลือกจากผูส้อบบญัชี ซ่ึงไดเ้สนอราคาค่าสอบบญัชีและขอบเขตการด าเนินงานมายงับริษทั 
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โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี ซ่ึง
ภายหลงัจากการพิจารณาเห็นวา่ KPMG เป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระมีความเช่ียวชาญใน
การสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม ทั้ งน้ี ผูส้อบบัญชีทั้ ง 4 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  
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,660,000 บาท 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2564 เปรียบเทียบกบัปี 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 
ค่าสอบบญัชีของบริษทั (Audit fee) จ านวนไม่เกิน 2,660,000 บาท จ านวนไม่เกิน 2,840,000 บาท 

ส าหรับค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี (Non-Audit Fee) ของบริษทั ในปี 2564 จะมีจ านวนไม่
เกิน 245,000  บาท และในรอบบญัชีท่ีผ่านมาบริษทัมีค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี 245,000 
บาท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้วา่ผูส้อบบญัชีและค่าสอบ
บญัชีเหมาะสม จึงเห็นควรใหค้ณะกรรมการบริษทัเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
แต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีจาก KPMG เ ป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาส้ินสุดวันท่ี  
31 ธนัวาคม 2564 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,660,000 บาท 
และค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี (Non-Audit Fee) ของบริษทัเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 245,000  
บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีแต่
ละท่าน ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมำด้วย 4 (ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัและประสบการณ์ท างานของผูส้อบบญัชีของ
บริษทั) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมอบ
อ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการพิจารณาจ่ายคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีตามความเหมาะสม ใน
กรณีท่ีผูส้อบบญัชีมีการตรวจสอบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ยของบริษทัอ่ืนใดเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
การตรวจสอบบญัชีขา้งตน้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใชก้บับริษทั และบริษทัยอ่ยของ
บริษทั 

หมำยเหตุ : มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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เน่ืองจากวาระท่ี 8 ถึง 13 เป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกันและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกันและกัน ดังน้ัน หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ได้รับ
อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกันและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกันและ
กันกับวาระดังกล่าวอีก และจะถือว่าวาระท่ีเก่ียวเน่ืองและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกันและกันท่ีได้รับอนุมติัไปแล้วเป็นอันยกเลิก 

วำระที ่8 พจิำรณำอนุมตักิำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสำมญัของบริษัท คร้ังที่ 3 ซ่ึงจะออก
และจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นโดยไม่คดิมูลค่ำ  

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือเพ่ิมฐานทุนของบริษทัให้มีสภาพคล่องมากข้ึน และส ารองเป็นเงินทุน
หมุนเวยีนภายในกิจการ รวมถึงเพื่อรองรับการขยายของธุรกิจในอนาคต บริษทัมีความประสงคท่ี์จะออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 3 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
TFG-W3”) เพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจ านวน
ไม่เกิน 560,757,277 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) ในอตัราส่วนการจดัสรรท่ีหุ้นสามญัเดิม จ านวน 10 หุ้น ต่อ 
1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 มีอาย ุ3  ปี นบัจากวนัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ อตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 
1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัได ้1 หุน้ และราคาใชสิ้ทธิคือ 5.50 บาท ต่อหุ้น (เวน้แต่ในกรณี มี
การปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิซ่ึงระบุไวใ้นขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ี ของผู ้
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3) (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ภายหลงั
จากการค านวณการออกและจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมให้ปัดเศษนั้นท้ิง) โดยก าหนดให้วนัท่ี 30 เมษายน 
2564  เป็นวนัท่ีใชก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว (Record 
Date) 

ทั้งน้ี เง่ือนไขและรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 5 (สรุป
รายละเอียดเบ้ืองต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญมญัของบริษัท ไทยฟู้ ดส์กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งท่ี 3 ท่ีออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผู ้
ถือหุน้พร้อมหนงัสือ เชิญประชุมฉบบัน้ี 

ในการน้ี เพ่ือให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-W3 มีความเหมาะสมตาม
สภาวะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผูถื้อหุ้น ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงอ านาจในการ  

(1) ก าหนดและแกไ้ขหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ซ่ึงรวมถึงการก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  
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(2) เจรจา ตกลง เขา้ท า แกไ้ข เพ่ิมเติม ลงนามในสัญญา ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การ
เปิดเผยขอ้มูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ การยืน่ การแกไ้ข การเพ่ิมเติม การลง
นามในค าขออนุญาต ค าขอผอ่นผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มูล รายงานผลการขาย และเอกสาร
ต่าง ๆ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพย์ฯ”) หน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 และ
การน าใบส าคญัแสดงสิทธิ และหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เขา้
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ  

(3) ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
TFG-W3 เพื่อใหก้ารด าเนินการตามท่ีระบุไวข้า้งตน้และการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
TFG-W3 ในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วง 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร :  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO) ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ และเห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ให้มีอ านาจ
ต่าง ๆ ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ปรากฏตามส่ิง
ทีส่่งมำด้วย 5 (สรุปรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัมญขัองบริษทั ไทยฟู้ ดส์
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี3 ท่ีออกและจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น)ท่ีได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

หมำยเหตุ : มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่9 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 530,587,644 บำท จำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน  
6,138,160,412 บำท เป็น 5,607,572,768 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ ำหน่ำยจ ำนวน  
530,587,644 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเน่ืองจากกรณีท่ีบริษทัได้เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 
การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 จ านวนไม่เกิน 560,757,277 หน่วย ต่อผูถื้อหุ้น 
ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) บริษทัจึงตอ้งด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 นั้น 
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เพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัของพ.ร.บ. บริษทัมหาชน ท่ีก าหนดให ้บริษทัจะเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ี
จดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุ้นใหม่เพ่ิมข้ึน ก็ต่อเม่ือหุ้นทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระค่า
หุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นท่ีเหลือตอ้งเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกูแ้ปลง
สภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ดงันั้น บริษทัจึงตอ้งลดทุนจดทะเบียนจ านวน 530,587,644 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 6,138,160,412 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 5,607,572,768 บาท 
โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 530,587,644  หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
ซ่ึงคงเหลือจากการจดัสรรหุน้เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (TFG-W1) จ านวน 19,721,256 หุ้น และคงเหลือจากการ
จดัสรรหุ้นเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทยฟู้ ดส์ 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (TFG-W2) จ านวน 510,866,388 และจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ตาม
รายละเอียดท่ีจะพิจารณาในวาระท่ี 11 ต่อไป 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 530,587,644  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
6,138,160,412 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน  5,607,572,768 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงั
ไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 530,587,644  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

หมำยเหตุ : มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของ
ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่10 พจิำรณำอนุมตักิำรแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรลดทุนของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้สอดคลอ้งกับท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการลดทุนของบริษทั ในวาระท่ี 9 ขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติอนุมติัให้เสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทนดงัน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน
จ านวน 

: 5,607,572,768 บาท ห้าพนัหกร้อยเจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืน
สองพนัเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น : 5,607,572,768 หุน้ (ห้าพนัหกร้อยเจ็ดลา้นห้าแสนเจ็ดหม่ืน
สองพนัเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ  : 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น :   

 หุน้สามญั : 5,607,572,768 หุน้ (ห้าพนัหกร้อยเจ็ดลา้นห้าแสนเจ็ดหม่ืน
สองพนัเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ  : -ไม่มี- ( - )” 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร :  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนของบริษทั ดงั
ปรากฎรายละเอียดขา้งตน้ และมอบหมายให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียน
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั มีอ านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทั้งมีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียน 

หมำยเหตุ : มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของ
ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่11 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 560,757,277  บำท จำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
5,607,572,768 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 6,168,330,045  บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่
จ ำนวน 560,757,277  หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 35 
ก าหนดไวว้า่ บริษทัจะเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพ่ิมข้ึน สืบเน่ืองจาก
บริษทัมีความประสงคท่ี์จะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 จ านวนไม่เกิน  560,757,277  
หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO) โดยไม่คิดมูลค่า และออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนใหม่เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู ้
ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant - RO) ดงันั้น บริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ดงักล่าว โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
จ านวนไม่เกิน 560,757,277 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 5,607,572,768 บาท รวมเป็นทุนจด
ทะเบียน 6,168,330,045  บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน ไม่เกิน 560,757,277  หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมำด้วย 6 (แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)) และส่ิงที่ส่งมำด้วย 
7 (สารสนเทศเก่ียวกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี โดยบริษทัจะด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยต์่อไป 
ทั้งน้ี  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ ทั้งน้ี โปรด
พิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ดัง
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 6 (แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)) และส่ิงที่ส่งมำด้วย 7 
(สารสนเทศเก่ียวกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั) ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นทุก
ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

หมำยเหตุ : มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของ
ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที ่12 พจิำรณำอนุมตักิำรแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรเพิม่ทุนของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้สอดคลอ้งกับท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนของบริษทั ในวาระท่ี 11 ขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติอนุมติัใหเ้สนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทนดงัน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน
จ านวน 

: 6,168,330,045  บาท (หกพนัหน่ึงร้อยหกสิบแปดล้านสาม
แสนสามหม่ืนส่ีสิบหา้บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น : 6,168,330,045  หุน้ (หกพนัหน่ึงร้อยหกสิบแปดล้านสาม
แสนสามหม่ืนส่ีสิบหา้หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ  : 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น :   

 หุน้สามญั : 6,168,330,045  หุน้ (หกพนัหน่ึงร้อยหกสิบแปดล้านสาม
แสนสามหม่ืนส่ีสิบหา้หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ  : -ไม่มี- ( - )” 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร :  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนของบริษทั 
ดงัปรากฎรายละเอียดขา้งตน้ และมอบหมายใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายใหด้ าเนินการจดทะเบียน
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั มีอ านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทั้งมีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียน 

หมำยเหตุ : มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของ
ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่13 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบริษัทจ ำนวนไม่เกนิ 560,757,277  หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้น
ละ 1 บำท ไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ TFG-W3 ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดมิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Warrant - RO) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการพิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนของบริษทัตามรายละเอียดใน
วาระท่ี 11 ประกอบกบัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 
2564 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั
จ านวนไม่เกิน 560,757,277  หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Warrant 
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- RO) ทั้งน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ตาม ส่ิงที่ส่งมำด้วย 6 (แบบรายงาน
การเพ่ิมทุน (F53-4)) และ ส่ิงทีส่่งมำด้วย 7 (สารสนเทศเก่ียวกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษทั) ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร :  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ ทั้งน้ี 
โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั
ตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 6 (แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)) และส่ิงที่ส่งมำด้วย 7 (สารสนเทศเก่ียวกบัการ
ออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมฉบับน้ี และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร เป็นผูมี้อ  านาจพิจารณา ก าหนด แกไ้ขเพ่ิมเติม และเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียด
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมถึงมีอ านาจในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับหรือการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิ รวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็นและสมควร อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการให้ขอ้มูลและ
การยื่นเอกสารหลกัฐานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ดว้ย 

หมำยเหตุ : มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่14 พจิำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำม)ี  

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั และการส่งค าถามเก่ียวกบัการประชุมล่วงหนา้ ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 ตั้งแต่วนัท่ี 5 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2564 นั้น บริษทัขอแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบวา่ 
ขณะน้ีพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีเสนอแลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติม และเสนอช่ือผูท่ี้มี
คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ รวมทั้งไม่มีการส่งค าถามเก่ียวกบัการ
ประชุมล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการเห็นวา่สมควรเปิดโอกาสให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเสนอเร่ือง
อ่ืนท่ีนอกเหนือจากวาระการประชุมท่ีคณะกรรมการก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมไดโ้ดยการเสนอ
เร่ืองอ่ืนใดนั้นใหอ้ยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 

  



17 
 

บริษทัจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 (Record Date) ในวนัท่ี 11 
มีนาคม 2564 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมี
ความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนผ่านการประชุมในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์       
(E-AGM) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติซ่ึง
แต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น โปรดใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม ส่ิงที่ส่งมำด้วย 12  
(หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบบัน้ี โดยขอความ
ร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามท่ีก าหนดมายงับริษทั ล่วงหนา้เพ่ือให้
บริษทัไดรั้บภายในวนัท่ี 12 เมษายน 2564 

บริษทัมีความห่วงใยต่อผูถื้อหุ้นกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (COVID–19) ท่ียงั
ไม่กลบัสู่สภาวะปกติ จึงจดัการประชุมข้ึนในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) โดยใชร้ะบบของบริษทั ควิดแลบ 
จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์บริษทั จึงขอแจง้ใหท้ราบ
ถึงวิธีการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) ตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 9 (ค  าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ 
เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งแสดงและส่งมอบใหแ้ก่บริษทั และวธีิการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 

บริษทัไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2563 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แผยแพร่ทาง website 
ของบริษทั (www.tfg.co.th) โดยผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก www.tfg.co.th หรือผ่านทางการใชร้หัสคิวอาร์ (QR 
Code) ส าหรับรายละเอียดการดาวน์โหลด ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 11 (การใชร้หัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด
รายงานประจ าปี 2563 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ฉบบัน้ี 

อน่ึง บริษทัไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์อง บริษทั 
www.tfg.co.th ดว้ยแลว้ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 ใน
รูปแบบผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามระเบียบและวธีิการท่ีบริษทัก าหนด 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
(นายวรีะศกัด์ิ อึงขจรกลุ) 
ประธานคณะกรรมการ 

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

