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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

   วันที่ 10 มกราคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 
 2. รายงานประจ�าปี รายงานจากคณะกรรมการบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
 3. รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล การจดัสรรเงนิส�ารองตามกฎหมาย และการก�าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
 4. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา รายช่ือและประวัติของกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งซ่ึงได้รับการเสนอช่ือให้ 

กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 5. ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
 6. รายละเอียดการแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562 
 7. รายละเอียดการต่ออายุธรุกรรมท่ีได้รบัอนมัุตจิากผูถ้อืหุ้นส�าหรบัธรุกรรมท่ีท�ากบับคุคลท่ีมส่ีวนได้เสยี (Shareholders’ 

Mandate)
 8. เอกสารข้อมูลส�าหรับผู้ถือหุ้น (Document to Shareholders)
 9. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้จดัประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2562 ในวนัพฤหัสบดท่ีี 31 มกราคม 
2562 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ช้ัน 2 โรงแรม ดิ แอทธนิ ีโฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชรู ีคอลเลค็ช่ัน โฮเทล  
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้อืหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ซ่ึงประชมุเมือ่วันท่ี 30 เมษายน 2561 (ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัท ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท 
(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัท ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  
30 กันยายน 2561 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

วาระที ่3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทั ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 และรายงานของผูส้อบบัญช ี(ตามสิง่ท่ีส่งมาด้วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ
รายงานของผู้สอบบัญชี
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วาระท่ี 4 พจิารณาอนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลและการจดัสรรเงนิส�ารองตามกฎหมาย รวมถึงการก�าหนดวันปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้เพือ่พกัการ
โอนหุน้ของบรษิทัและก�าหนดรายช่ือผูถ้อืหุน้ท่ีมสีทิธใินการรบัเงนิปันผล (ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 
0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,766,698,090 บาท (สามพันเจ็ดร้อยหกสิบหกล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าสิบบาท) 
โดยไม่ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว 

ท้ังนี ้จงึขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นอนมัุตกิารจดัสรรก�าไรจากผลการด�าเนนิงานปี 2561 ในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท (ย่ีสบิสีส่ตางค์)  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 6,026,716,944 บาท (หกพันยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนหกพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาท) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้
ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว ทั้งนี้ ก�าหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ และการก�าหนดอ�านาจกรรมการ (ตามสิ่งท่ี
ส่งมาด้วย 4)

5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 มีกรรมการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ จ�านวน 7 คน มีรายนาม 
ดังต่อไปนี้  

1. นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ 
2. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย 
3. นายมนู เลียวไพโรจน์ 
4. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 
5. นายอวยชัย ตันทโอภาส 
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 
7. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

ท้ังนี้ นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย และนายมนู เลียวไพโรจน์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการอีก 

ดังนั้น คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ เห็นสมควรตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา เสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 
2. นายอวยชัย ตันทโอภาส 
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 
4. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

5.2 ก�าหนดอ�านาจกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการก�าหนดอ�านาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้

“กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทับตราส�าคญัของบรษัิท ยกเว้น นายประสทิธิ ์โฆวไิลกลู นายคนงึ ฦๅไชย นายอ๊ึง ตกั พัน  
นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง นายพรชัย มาตังคสมบัติ พลเอกชูฉัตร ก�าภู ณ อยุธยา นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช นายชาตรี บานชื่น และ
นางกฤษติกา คงสมพงษ์”

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส�าหรับเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส�าหรับเดือนมกราคม 2562 ถึง 
เดือนธันวาคม 2562 ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 30,000,000 บาท 
(สามสิบล้านบาท) โดยมอบอ�านาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือ
2. นางวิไล บูรณกิติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ
3. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ
4. นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส�าหรับ 
งบการเงินส�าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นจ�านวน 10,520,000 บาท (สิบล้าน
ห้าแสนสองหมื่นบาท) โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการท�าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O Insurance) 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการท�าประกัน
ภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีบริหาร (D&O Insurance) กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) โดยมีทุนประกัน 
1,000,000,000 บาท (หนึง่พันล้านบาท) และค่าเบ้ียประกนัรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นจ�านวนเงนิท้ังสิน้ 3,405,467.60 บาท  
(สามล้านสี่แสนห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) เป็นระยะเวลา 1 ปี

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการต่ออายุธุรกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นส�าหรับธุรกรรมท่ีท�ากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย (Shareholders’ 
Mandate) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
ความเห็นคณะกรรมการ วาระนี้เป็นการด�าเนินการตามหมวดที่ 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ก) การอนุมัติให้ต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นส�าหรับธุรกรรมที่บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งเข้าข่ายเป็นบริษัทที่ม ี
ความเสี่ยง (Entity at Risk) ตามความหมายท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 904(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ หรือบริษัทดังกล่าวใด ๆ  ที่ได้ท�าธุรกรรมใด ๆ  ซึ่งถือเป็นธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ตามรายละเอียดที่ก�าหนดใน
เอกสารประกอบการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้กับประเภทบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติตาม
รายชือ่ท่ีระบุในภาคผนวก โดยการเข้าท�าธรุกรรมดงักล่าวจะต้องเป็นการด�าเนนิธรุกรรมตามปกต ิโดยกระท�าข้ึนเสมือนเป็นธรุกรรม
ท่ีท�ากับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อก�าหนดทางการค้าปกติ รวมท้ังได้ด�าเนินการตามข้ันตอนการอนุมัติในการท�าธุรกรรมท่ี
ก�าหนดไว้ในธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นส�าหรับธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ตามที่ระบุในภาคผนวก (“ธุรกรรมที่ได้
รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือ Shareholders’ Mandate”)

ข) ธรุกรรมท่ีได้รบัอนมัุตจิากผูถ้อืหุ้นจะมผีลใช้บังคบัจนถงึการปิดประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นของบรษัิทครัง้ถดัไป เว้นแต่จะมีการยกเลกิหรอื
แก้ไขโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ

ค) ให้มอบอ�านาจแก่กรรมการเพ่ือด�าเนนิการท่ีเกีย่วข้อง (รวมถงึการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ) ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้ธุรกรรมท่ีได้รบั 
อนมัุตจิากผูถ้อืหุ้นเป็นไปตามท่ีได้รับอนมัุติไว้ อย่างไรกต็าม การด�าเนนิการดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการต่ออายุธุรกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตาม Shareholders’ Mandate ขอบเขตท่ีระบุ
ตามเอกสารประกอบการประชุม โดยธุรกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซ่ึงได้มีการต่ออายุนี้เม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นนี้แล้ว  
ถือเสมือนว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นให้ท�าธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียท่ีมีลักษณะท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ�า ตามรายละเอียด 
ท่ีก�าหนดในเอกสารประกอบการประชุมของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยจะให้กรรมการมีอ�านาจกระท�าการท่ีจ�าเป็นเพ่ือให้ธุรกรรมท่ี 
ได้รบัอนมัุติจากผูถ้อืหุ้นเป็นไปตามท่ีได้รบัอนมุตัไิว้ ธรุกรรมท่ีได้รบัอนมัุตจิากผูถ้อืหุ้นนีจ้ะมีผลใช้บังคบัจนถงึการปิดประชุมสามัญผูถ้อืหุ้น 
ของบริษัทครั้งถัดไป เว้นแต่จะมีการยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท



4

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 25. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับข้อ 25. ของบริษัท ในเรื่องการเรียก
ประชุมผูถ้อืหุ้นโดยผูถ้อืหุ้นของบรษัิท เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยค�าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรือ่ง การแก้ไขเพ่ิมเตมิกฎหมายเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. 
เป็นดังนี้ 

“ข้อ 25.  คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบัญชีของบรษัิท

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

 คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุ้นเป็นการประชุมวสิามัญเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรอืผูถ้อืหุ้นคนหนึง่หรอืหลายคนซ่ึง
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แตต่้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

 ในกรณท่ีีคณะกรรมการไม่จดัให้มกีารประชุมภายในก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุ้นท้ังหลายซ่ึงเข้าชือ่กนัหรอืผูถ้อืหุ้น
คนอ่ืน ๆ  รวมกนัได้จ�านวนหุ้นตามท่ีบังคบัไว้นัน้จะเรยีกประชมุเองกไ็ด้ภายใน 45 วนันบัแต่วันครบก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 
ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ�าเป็นที่เกิด
จากการจัดให้มีการประชุมและอ�านวยความสะดวกตามสมควร

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อบังคับนี ้ผูถ้อืหุ้นตามวรรคสีต้่องร่วมกนัรบัผดิชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกดิจากการจดั
ให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท” 

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
บริษัทจะท�าการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพ่ือพักการโอนหุ้น และก�าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียง 
ลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562

จงึเรยีนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว ในกรณขีองการมอบฉันทะ ขอให้ผูถ้อืหุ้น และ/หรอื ผูร้บัมอบฉันทะ 
ส่งหนงัสอืมอบฉันทะท่ีลงนามแล้วพร้อมเอกสารท่ีต้องใช้ในการเข้าประชุมผูถ้อืหุ้นตามรายละเอียดท่ีก�าหนดในสิง่ท่ีส่งมาด้วยมายังบรษัิท
โดย (1) ส่งมาท่ีส�านกัเลขานกุารบรษัิท บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) อาคารแสงโสม ช้ัน 6 เลขท่ี 14 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย ไม่ช้ากว่า 24 ช่ัวโมงก่อนเวลาเริม่ประชมุผูถ้อืหุ้น หรอื (2) ส่งมาท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 
ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประชุมโดยส่งถึงเลขานุการบริษัท 

อนึ่ง ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นของบริษัทฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับ The Central Depository 
(Pte) Limited (“CDP”) ไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตามกฎหมายไทย จึงไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือแต่งตั้ง
ผู้รับมอบฉันทะ อย่างไรก็ดี CDP จะน�าส่งแบบค�าสั่งการออกเสียงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึ่งระบุวาระการประชุมที่จะมี
การพิจารณาให้แก่ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากสามารถสั่งให้ CDP ใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนตามจ�านวนหุ้นซ่ึงฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยกรอกแบบค�าสั่งการออกเสียงลงคะแนนและจัดส่งแบบดังกล่าว
มายัง CDP ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในสิงคโปร์) ของวันพุธที่ 23 มกราคม 2562

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ  

นันทิกา นิลวรสกุล
เลขานุการบริษัท
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี 1)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 30 เมษายน 2561 
ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ
 2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
 3. นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ กรรมการ
 4. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย กรรมการ 
 5. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 6. ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 7. นายอึ๊ง ตัก พัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 8. นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง กรรมการอิสระ
 9. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ กรรมการอิสระ
 10. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร ก�าภู ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
 11. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ
 12. นายแพทย์ชาตรี บานชื่น กรรมการอิสระ
 13. รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ กรรมการอิสระ
 14. นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ กรรมการ
 15. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ
 16. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
 17. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส
 18. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส
 19. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ท�าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังรายนามข้างต้น

นางสาวนนัทิกา นลิวรสกลุ เลขานกุารบรษัิท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การแสดงผลผูเ้ข้าร่วมประชุมจะเป็นการแสดงตัวเลขของผูล้ทะเบียน 
ตามการลงทะเบียนในขณะนั้น (Real Time) ดังนั้น จ�านวนหุ้นและผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน หรือลดลง
กรณีมีผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือกลับก่อน ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมจ�านวน 30 ราย ถือหุ้นรวม 
20,498,294,117 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 81.6297 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมด ถอืว่าจ�านวนผูถ้อืหุ้นเกนิกว่า 25 คน และมจี�านวนหุ้น 
นับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว 
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ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้อืหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 และได้เปิดประชุมโดยมอบหมายให้นายประสทิธิ ์โฆวิไลกลู 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ด�าเนินการประชุม และก่อนที่ที่ประชุมจะได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ  เลขานุการ
บริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงเป็นไปโดยเปิดเผย

2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีคะแนนเสียง 1 เสียง ต่อหุ้นที่ถือ 1 หุ้น

3. เนื่องจากผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยตนเองและการมอบฉันทะ ดังนั้น ในการนับคะแนน จะถือว่าคะแนนท้ังหมดได้จากผู้ถือหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้เห็นด้วยไม่ต้องกรอกใบลงคะแนน 

4. ส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมโดยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเป็นการมอบฉันทะแบบให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงมติแทนได้ 
และประสงค์จะออกเสยีงไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง ให้กรอกใบลงคะแนนท่ีได้รบัส�าหรบัวาระท่ีก�าลงัพิจารณา และยกมือข้ึนเพ่ือให้ 
เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนดังกล่าว

 ในการนี ้หากการออกเสยีงลงคะแนนโดยท�าเคร่ืองหมายมากกว่า 1 ช่อง เช่น ท�าเครือ่งหมาย ü ลงในช่องเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย 
หรือไม่ได้ท�าเครื่องหมายใด ๆ ในใบลงคะแนนที่ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ จะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

 การนับคะแนนเสียงจะใช้วิธีนับคะแนนโดยใช้จ�านวนหุ้นท้ังหมดของผู้ท่ีเข้าร่วมประชุมหักด้วยคะแนนเสียงของผู้ท่ีไม่เห็นด้วยหรือ 
ผู้ที่งดออกเสียง

 อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ มาแล้ว เจ้าหน้าท่ีทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ท�า 
การรวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก

 ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถอยู่จนการประชุมแล้วเสร็จ และไม่เห็นด้วยในวาระใด สามารถส่งบัตรลงคะแนนกับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้

5. เมื่อเสร็จการพิจารณาในแต่ละวาระและผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงหรืองดลงคะแนนเสียงแล้วเสร็จโดยมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง
เรยีบร้อยแล้ว ในระหว่างรอผลการนบัคะแนน จะด�าเนนิการประชุมในวาระต่อไปทันที เมือ่ได้ผลของการนบัคะแนนในวาระก่อนหน้า
แล้ว ก็จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ และถือว่าสิ้นสุดการลงคะแนนส�าหรับวาระที่ประกาศผลการนับคะแนนนั้น

6. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอให้พิจารณาในวาระใดจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว 

7. การประชุมจะด�าเนินตามระเบียบวาระเป็นภาษาไทย โดยมีนางสาวอร อึงคนึงเดชา เป็นล่ามแปลให้กรรมการชาวสิงคโปร์ และ 
ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติได้รับฟังภาคภาษาอังกฤษด้วยชุดหูฟังที่ได้จัดเตรียมไว้

8. ในระหว่างด�าเนินการประชุมแต่ละวาระ ก่อนออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติซักถาม นางสาวน�้าฝน อังศุธรรังสี  
จะเป็นผู้แปลผ่านไมโครโฟนเป็นภาษาไทยให้ที่ประชุมได้รับทราบ

9. หลังจากการนับคะแนนเสียงแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประกาศคะแนนเสียงทั้งหมดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

 ท้ังนี ้จ�านวนหุ้นและผูถ้อืหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามจ�านวนผูเ้ข้าร่วมประชุมท่ีลงทะเบียนในขณะนัน้

ต่อมา นายประสิทธิ์ ได้แนะน�าคณะกรรมการตรวจนับคะแนนซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. นายสมศักดิ์ แซ่ก๊วย ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน
2. นางสาวประภาศรี ศรีสุมะ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกลุ่มงานก�ากับดูแลและงานธุรกิจต่างประเทศ
3. นางชูศรี ประเสริฐสิน ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย
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และแจ้งต่อท่ีประชุมว่าขอเรียนเชิญผูถ้อืหุ้นจ�านวน 1 ท่าน เข้าเป็นตวัแทนสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสยีง ซ่ึงนายสพุจน์ ด้วงเจรญิ 
ผู้รับมอบฉันทะ เสนอขอเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง รวมท้ัง ขอเรียนเชิญนางสาวเจนจิรา ถวายทาน ตัวแทน
ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบอิสระในการตรวจนับคะแนนเสียง (Independent Scrutineer) 

จากนั้น นายประสิทธิ์ ได้ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 

นายประสทิธิ ์โฆวไิลกลู เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2561 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 
2561 ตามที่ได้จัดส่งส�าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอ่ืน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

20,369,064,717 เสียง 2,000 เสียง 129,227,400 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว ผูถ้อืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนมีมตด้ิวยเสยีงข้างมากรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปี  
2561 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าซื้อหุ้นสามัญของไซง่อน เบียร์ - แอลกอฮอล์ - เบฟเวอเรจ จอยท์ สต็อก คอร์เปอเรชั่น จ�านวน 
343,642,587 หุ้น โดยเวียดนาม เบฟเวอเรจ คอมพานี ลิมิเต็ด

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เชิญนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส รายงานความเห็นเกี่ยวกับการ
เข้าซื้อหุ้นสามัญของไซง่อน เบียร์ - แอลกอฮอล์ - เบฟเวอเรจ จอยท์ สต็อก คอร์เปอเรชั่น

นายสทิธชัิย แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบรษัิท เวยีดนาม เบฟเวอเรจ คอมพาน ีลมิิเต็ด ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อยของเวียดนาม เอฟแอนด์บี อลอัินซ์  
อินเวสท์เมนท์ จอยท์ สตอ็ก คอมพาน ีท่ีบรษัิทถอืหุ้น ร้อยละ 49 ผ่านเบียร์โค ลมิิเตด็ ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทท่ีบรษัิทถอืหุ้นท้ังหมด 
โดยอ้อม เข้าซ้ือหุ้นของไซง่อน เบียร์ - แอลกอฮอล์ - เบฟเวอเรจ จอยท์ สต็อก คอร์เปอเรช่ัน หรอื ซาเบโก้ เป็นจ�านวนท้ังสิน้ 343,642,587 หุ้น  
ในราคาหุ้นละ 320,000 เวียดนามดอง เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2560 ซ่ึง SGX ได้ผ่อนผันให้บริษัทสามารถด�าเนินการเข้าซ้ือหุ้นของ 
ซาเบโก้ก่อนที่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การซ้ือหุ้นในครั้งนี้จะท�าให้กลุ่มบริษัทไทยเบฟสามารถกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดระดับภูมิภาคท่ีส�าคัญ สามารถน�าเสนอผลิตภัณฑ์ของ 
กลุม่บรษัิทไทยเบฟในตลาดได้หลากหลายข้ึน และท�าให้กลุม่บรษัิท ไทยเบฟ สามารถเข้าถงึเครอืข่ายการกระจายสนิค้าท่ีครอบคลมุ อกีท้ัง 
การลงทุนในซาเบโก้จะช่วยเสริมสร้างความเช่ียวชาญด้านการผลิตและจัดจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ และ
สนับสนุนกลยุทธ์หลักด้านการเติบโตและความหลากหลายตามวิสัยทัศน์ 2020 ของบริษัท

ท้ังนี ้ซาเบโก้ เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์โฮจมินิห์ ซ่ึงประกอบธรุกจิหลกัด้านผลติและจ�าหน่ายเครือ่งดืม่ เช่น ไซง่อนเบียร์ 
และยังเป็นบรษัิทเบียร์ช้ันน�าแห่งหนึง่ในเวียดนามและอาเซียน โดยซาเบโก้มีผลประกอบการท่ีเข้มแข็งและมีศักยภาพในการท�าก�าไรเพ่ิมข้ึน 
ในอนาคต 

ในการนี้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าซื้อหุ้นซาเบโก้ดังกล่าว
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ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

20,035,720,457 เสียง 34,777,000 เสียง 427,796,660 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.8267 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติด้วยเสียงข้างมาก ให้สัตยาบันการเข้าซื้อหุ้นสามัญของไซง่อน 
เบียร์ - แอลกอฮอล์ - เบฟเวอเรจ จอยท์ สต็อก คอร์เปอเรชั่น จ�านวน 343,642,587 หุ้น โดยเวียดนาม เบฟเวอเรจ คอมพานี ลิมิเต็ด 
ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงิน การออก และการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล เชิญนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รายงานความเห็นเก่ียวกับการเพ่ิมวงเงิน การออก และการเสนอขายหุ้นกู ้
ของบริษัท

นายสทิธชัิย แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีได้เข้าซ้ือหุ้นและการลงทุนซ้ือกจิการท่ีผ่านมา ท�าให้บรษัิทมีความจ�าเป็นจะต้องจดัหาแหล่งเงนิทุน 
ระยะยาวจากแหล่งเงนิในประเทศ และ/หรอืแหล่งเงนิในต่างประเทศ ท้ังในรปูสกลุเงนิบาท และ/หรอืในรปูสกลุเงนิอ่ืนในจ�านวนท่ีเทียบเท่า 
ซ่ึงอาจจะเป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ือน�าเงินท่ีได้มาช�าระคืนเงินกู้ยืมท่ีน�าไปลงทุน  
และ/หรอืใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน และ/หรือเพ่ือวัตถปุระสงค์อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร เพ่ือให้สามารถบรหิารสภาพคล่อง 
และเงินสดได้อย่างคล่องตัว ดังนั้น จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพ่ิมวงเงินในการออกหุ้นกู้จากวงเงินไม่เกิน 50,000 
ล้านบาท เป็นจ�านวนไม่เกิน 200,000 ล้านบาท และ/หรือสกุลเงินอื่น ในจ�านวนเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดสาระส�าคัญของหุ้นกู้ดังนี้

วัตถุประสงค์: เพ่ือน�าเงนิท่ีได้รบัจากการออกและเสนอขายหุ้นกูไ้ปช�าระคนืหนีเ้งนิกูซ่ึ้งมีอยู่ในปัจจบัุน และ/หรอื ใช้ในการด�าเนนิงาน  
และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ 

ชนิด: หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุช่ือผู้ถือหรือไม่ระบุช่ือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ 
มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค�้าประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหรือไม่มีวันก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ท้ังนี้ 
ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจยัอ่ืน ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง

สกุลเงิน: เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจ�านวนเทียบเท่า

มูลค่ารวมของหุ้นกู้: มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ ไม่เกิน 200,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจ�านวนที่เทียบเท่า

 ท้ังนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติม และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ือทดแทนหุ้นกู้เดิม 
ท่ีมีการไถ่ถอนไปแล้วได้ หากจ�านวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ท้ังหมด (รวมท้ังเงินต้นของหุ้นกู้ท่ีจะออกเพ่ิมเติม)  
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกินมูลค่ารวมของเงินต้นหุ้นกู้ (revolving basis)

การเสนอขาย: เสนอขายหุน้กู้ในคราวเดยีวหรือหลายคราว หรือเป็นโครงการ หรอืในลกัษณะหมนุเวยีน โดยอาจเสนอขายให้แก่
ผู้ลงทุนทั่วไป (public offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจง ตามความหมายท่ีก�าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในประกาศ 
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื คณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน และ/หรอืตามประกาศ 
กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
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อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อายุของหุ้นกู้: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การไถ่ถอนก่อนก�าหนด: ผูถ้อืหุ้นกูอ้าจมีหรอืไม่มีสทิธขิอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก�าหนด และบรษัิทอาจมีหรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุ้นกูค้นื
ก่อนก�าหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

ในการนี ้เพ่ือให้การด�าเนนิการใด ๆ  ท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตัว คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
มีอ�านาจด�าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด 
ซ่ึงรวมถงึแต่ไม่จ�ากดัเพียง (1) การก�าหนดหรอืแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกบัหุ้นกู ้เช่น ประเภท ชือ่ จ�านวนหุ้นกูท่ี้ออก หลกัประกนั  
สกลุเงนิ อัตราดอกเบ้ีย อายุหุ้นกู ้ราคาเสนอขาย วธิกีารเสนอขาย การไถ่ถอน การช�าระเงนิต้นและดอกเบ้ีย วธิกีารจดัสรร และการแต่งต้ัง 
นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) เป็นต้น (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ�าหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมี

การแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องหรือในกรณีอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร (3) การเจรจา ตกลงเข้าท�า ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสาร
และสัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และการย่ืนเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืหน่วยงานอ่ืน หรอืบุคคลใด ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง และ (4) การด�าเนนิการอ่ืนใดท่ีจ�าเป็น
และสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลุผลส�าเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

20,271,230,237 เสียง 39,198,679 เสียง 187,865,201 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 98.8922 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถ้อืหุ้นท่ีมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนมัุตกิารเพ่ิมวงเงนิ การออก และการเสนอขายหุ้นกูข้องบรษัิท ตามท่ีเสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

นายฐาปน สริวิฒันภกัด ีกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมเกีย่วกบัเหตกุารณ์ส�าคญัท่ีเกดิข้ึนในช่วงการเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ
ไซง่อน เบียร์ - แอลกอฮอล์ - เบฟเวอเรจ จอยท์ สต็อก คอร์เปอเรชั่น หรือ ซาเบโก้ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการ และ
ประธานกรรมการบรษัิท โดยท่ีประชุมวสิามัญผูถ้อืหุ้นของซาเบโก้ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ได้อนมัุตแิต่งตัง้เป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอบปีบัญชีของซาเบโก้ และการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงการเรียก
ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2561 ในเดอืนมิถนุายน 2561 เพ่ือให้บรษัิทมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ถกูต้องตามกฎหมายของสาธารณรฐั
สังคมนิยมเวียดนาม นอกจากนี้ การลงทุนในซาเบโก้เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ท่ีต้องมีการตรวจสอบกิจการ (Due diligence) ซ่ึงบริษัท 
ได้ด�าเนินการเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

จากนั้น นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่บริษัทได้ด�าเนินการปิดสมุดทะเบียน



10

ผู้ถือหุ้นเพ่ือก�าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2561  
ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ บัดนี้ การประชุมได้แล้วเสร็จ 

จึงถือว่าก�าหนดเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นได้สิ้นสุดลง

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมการประชุม 
ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.55 น.

ลงชื่อ............................................ประธานกรรมการ
 (นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)

ลงชื่อ.............................................เลขานุการบริษัท
 (นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล)
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   สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี 4)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล การจัดสรรเงินสำารองตามกฎหมาย และการกำาหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น  
     

เงินปันผลประจ�าปี 2561

ก�าไรสุทธิประจ�าปี 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท) 18,529,708,834

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�าระแล้ว (หุ้น) 25,111,320,600

เงินปันผลประจ�าปีจ่ายหุ้นละ 0.39 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 9,793,415,034

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)  52.70 

ต่อหุ้น  จ�านวนเงิน 

เงินปันผลประจ�าปี (บาท) 0.39 9,793,415,034

หัก จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท) 0.15 3,766,698,090

คงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ (บาท) 0.24 6,026,716,944

ส�ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 (บาท) 2,900,000,000

จัดสรรก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายประจ�าปี 2561 (บาท) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (บาท) 2,900,000,000

ทุนจดทะเบียน (บาท) 25,155,025,000

ยอดทุนสะสมส�ารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เทียบกับทุนจดทะเบียน (%) 100

ไม่ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเพื่อส�ารองครบ 10% ของทุนจดทะเบียนตาม
กฎหมายเรียบร้อยแล้ว

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น คือ 11 กุมภาพันธ์ 2562

วันจ่ายเงินปันผลประจ�าปีส่วนที่เหลือจากการจ่ายระหว่างกาล คือ 28 กุมภาพันธ์ 2562
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 
(เอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี 5)

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหา รายชือ่และประวตัขิองกรรมการทีพ้่นจากตำาแหน่งซึง่ได้รบัการเสนอชือ่ให้กลบัเข้าดำารง
ตำาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 ก�าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา และ
เนือ่งจากปัจจบัุนกรรมการท้ังหมดของบรษัิทมีอยู่จ�านวน  20 คน ดงันัน้ ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2562 มีกรรมการต้องออก
จากต�าแหน่งจ�านวน 7 ต�าแหน่ง ซึ่งประกอบด้วยรายนามดังต่อไปนี้ 

1. นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ กรรมการ
2. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย กรรมการ
3. นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
5. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส
7. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส

ท้ังนี ้นายภชุชงค์ ชาญธนากจิ นางสาวกนกนาฏ รงัสเีทียนไชย กรรมการ และนายมน ูเลยีวไพโรจน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีก

ท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหา ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจกิายน 2561 ได้พิจารณาถงึคณุสมบัตแิละการปฏบัิตหิน้าท่ีของกรรมการ
บริษัทเป็นรายบุคคล เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อกรรมการท้ัง 4 คน ท่ีจะพ้นจากต�าแหน่งตามวาระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
2. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส
4. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส

คณะกรรมการบรษัิทซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีได้รบัการเสนอช่ือ เห็นสมควรตามท่ีได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา เสนอให้ท่ีประชมุ 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ส�าหรับประวัติโดยย่อของกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ปรากฏอยู่ใน
เอกสารประกอบวาระการประชุมแล้ว 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทตามท่ีได้รับความเห็นจากคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาเพ่ิมเติมถึงคุณสมบัติและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งเกินกว่า 9 ปี ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์  
ซึ่งประกอบด้วยศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย นายอึ๊ง ตัก พัน นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ และ
พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร ก�าภ ูณ อยธุยา รวมท้ังสิน้ 5 คน ท้ังนี ้คณะกรรมการบรษัิทได้เห็นสมควรให้กรรมการอิสระทุกท่านด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการอิสระให้กับบริษัทต่อไป เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการอิสระทุกคนได้ให้ความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท การให้ค�าแนะน�าแก่ผู้บริหาร และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็น 
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท

ท้ังนี ้หากท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นมีมติแต่งต้ังกรรมการบรษัิทตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอ สดัส่วนของกรรมการจะเป็นดงันีคื้อ กรรมการอิสระ 
จ�านวน 9 คน กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น จ�านวน 4 คน และกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจ�านวน 4 คน

รายนามและประวัติกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

-	 นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี
-	 นายอวยชัย	ตันทโอภาส
-	 นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร
-	 ดร.	พิษณุ	วิเชียรสรรค์



13

ประวัติของกรรมการ 

ชื่อ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
ต�าแหน่งปัจจุบัน - กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
 - กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก    26 ตุลาคม 2546
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด 26 มกราคม 2560
สัญชาติ ไทย
อายุ 43 ปี
ที่อยู่ 288/37 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประเทศที่พักอาศัยเป็นหลัก ประเทศไทย
ประวัติการศึกษาและการอบรม - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม 
  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่
 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
  จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 
  จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - Director Accreditation Program (DAP) 2547
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี 1 เดือน
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
จ�านวนหุ้น/หุ้นกู้ที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท - หุ้นสามัญ 107,000,000 หุ้น 
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง   - หุ้นกู้  ไม่มี
(ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561)   

ความสัมพันธ์ใด ๆ (รวมถึงมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต)  - เป็นบุตรของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่)
กับกรรมการปัจจุบัน ผู้บริหารปัจจุบัน บริษัทและหรือ  และคณุหญงิวรรณา สริวิฒันภกัด ี(รองประธานกรรมการและผูถ้อืหุ้นใหญ่)
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ส�าคัญอื่น ๆ - เป็นพี่ชายของนายปณต สิริวัฒนภักดี (กรรมการ)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ  โปรดดูรายงานประจ�าปี 2561 เรื่อง รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส�าหรับ
ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน ไม่มี
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัท - บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)
จดทะเบียน  - บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
  - บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
  - บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
  - บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)
  - เฟรเซอร์ แอนด์ นฟี, ลมิิเต็ด (บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์)

ประสบการณ์การท�างาน 10 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

มกราคม 2551 
- ปัจจุบัน

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

ตุลาคม 2561 
- ปัจจุบัน

ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

กรกฎาคม 2561 
- ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

มิถุนายน 2561 
- ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง

กุมภาพันธ์ 2561 
- ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ากัด (มหาชน)

ธันวาคม 2560 
- ปัจจุบัน

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ�ากัด
(เดิมชื่อ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง จ�ากัด)

พฤศจกิายน 2560 
- ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชช่ิง จ�ากัด 
(มหาชน)

มกราคม 2560 
- ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)

ตุลาคม 2559 
- ปัจจุบัน

ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

มีนาคม 2558 
- ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการคนที่ 3 บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)

เมษายน 2556 
- ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ�ากัด (มหาชน)

มีนาคม 2556 
- ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด

กุมภาพันธ์ 2556 
- ปัจจุบัน

กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด

กันยายน 2554 
- ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)
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ระยะเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

กุมภาพันธ์ 2554 
- ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

มกราคม 2551  
- ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทอาคเนย์

กรกฎาคม 2550 
- ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)

มกราคม 2549 
- ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี

2547 - 
มิถุนายน 2561

รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง

เมษายน 2547 -
กุมภาพันธ์ 2561

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ากัด (มหาชน)

ธันวาคม 2544 -
กุมภาพันธ์ 2560

กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2550 
- สิงหาคม 2558

รองประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)

2546 - 2551 กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

ฯลฯ

การด�ารงต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน (นอกจากต�าแหน่งกรรมการ)  ไม่มี
(ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)

การด�ารงต�าแหน่งอื่น ๆ ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
(นอกจากต�าแหน่งกรรมการ)

ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง:

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการแต่งตั้งกลับเข้าด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการ

นายฐาปนมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางและลึกซ้ึงในธุรกิจ
ของบริษัท รวมท้ังมีความเป็นผู้น�าซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการ
สรรหา ได้เสนอ และได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
นายฐาปน ประสบการณ์ท่ีผ่านมา และความเหมาะสมแล้ว 
มีความเห็นว่า นายฐาปนมีประสบการณ์และความสามารถ 
ท่ีจะได้รบัการแต่งตัง้ให้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไป

หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามรูปแบบท่ีก�าหนดใน 
ภาคผนวก 7.7 ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อ 720 (1) ได้มีการน�าส่งให้กับ
บริษัทแล้ว

ใช่
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(1) เป็นบุคคลหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนท่ีถูกย่ืน ค�าขอหรือ
ฟ้องร้องตามกฎหมายล้มละลายในเขตอ�านาจศาลใด ๆ  ในช่วง
ระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา หรือในช่วงท่ีเป็นหุ้นส่วน และรวมถงึ 
ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ออกจากการเป็นหุ้นส่วนหรือไม่

ไม่เป็น

(2)  เป็นกรรมการหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้บริหารท่ีส�าคัญของ
บริษัทใด (ไม่รวมการเป็นห้างหุ้นส่วน) ท่ีถูกย่ืน ค�าขอหรือ
ฟ้องร้องตามกฎหมายในเขตอ�านาจศาลใด ๆ  เพ่ือให้เลกิบรษัิท
เนื่องจากการล้มละลาย ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หรือ
ในช่วงด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว และรวมถึงภายใน 2 ปี นับแต่
วันท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการหรือเทียบเท่าหรือผู้บริหาร
ที่ส�าคัญของบริษัท หรือบริษัทที่อยู่ระหว่างช�าระบัญชีเพื่อเลิก
บริษัท หรือเป็นทรัสตีของธุรกิจทรัสต์หรือไม่

ไม่เป็น

(3)  เคยต้องค�าพิพากษาว่ากระท�าความผดิหรอืเรยีกให้ชดใช้หรอืไม่ ไม่เคย

(4)  เป็นบุคคลท่ีได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด หรืออยู่ระหว่าง 
การด�าเนินคดีอาญา (รวมถึงอยู่ในระหว่างรอจะถูกกล่าวโทษ 
(เท่าท่ีทราบ)) ในความผิดเกี่ยวกับ ฉ้อฉลหรือพฤติกรรมใน
ทางไม่สุจริตท่ีมีโทษความผิดให้จ�าคุกในประเทศสิงคโปร์หรือ
ประเทศอื่น หรือไม่

ไม่เป็น

(5)  เป็นบุคคลท่ีได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด หรืออยู่ระหว่าง 
การด�าเนินคดีอาญา (รวมถึงอยู่ในระหว่างรอจะถูกกล่าวโทษ  
(เท่าท่ีทราบ)) ในความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบในเรื่องหลักทรัพย์และฟิวเจอร์  
(Futures) ของประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่นหรือไม่

ไม่เป็น

(6)  ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เป็นบุคคลที่ต้องค�าพิพากษา
ความผิดทางแพ่ง เนื่องจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรอืกฎระเบียบในเรือ่งหลกัทรพัย์และฟิวเจอร์ (Futures) ของ
ประเทศสงิคโปร์หรอืประเทศอืน่ หรอืถกูพบว่ามีความผดิฉ้อฉล 
จงใจแสดงข้อความอนัเป็นเท็จในอันเป็นสาระส�าคญัท่ีควรบอก 
หรอืพฤตกิรรมในทางไม่สจุรติ หรือเคยถกูด�าเนนิคดี ทางแพ่ง 
(รวมถงึอยู่ในระหว่างรอจะถกูกล่าวโทษ (เท่าท่ีทราบ)) ในความผิด
ฉ้อฉล จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในอันเป็นสาระส�าคัญ 
ที่ควรบอก หรือพฤติกรรมในทางไม่สุจริต) หรือไม่ 

ไม่เป็น

(7)  เป็นบุคคลท่ีได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดเกี่ยวกับการก่อตั้ง
หรือจัดการบริษัทหรือธุรกิจทรัสต์ในประเทศสิงคโปร์หรือ
ประเทศอื่นหรือไม่

ไม่เป็น
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(8)  เป็นผูท่ี้มพีฤตกิรรม/คณุสมบัตอินัเป็นลกัษณะต้องห้ามในฐานะ
กรรมการหรือต�าแหน่งเทียบเท่าของบริษัท (รวมถึงในฐานะ
ทรัสตีของธุรกิจทรัสต์) หรือจากการเป็นผู้บริหารท้ังโดยตรง
และโดยอ้อมในบริษัทหรือในธุรกิจทรัสต์ใดหรือไม่

ไม่เป็น

(9)  เป็นผู้ท่ีอยู่ระหว่างช่วงเวลาท่ีก�าหนดห้ามไม่ให้มีส่วนร่วม 
ในการด�าเนนิธุรกจิใด ๆ  ช่ัวคราวหรือถาวร ตามค�าสัง่ ค�าพิพากษา 
หรือประกาศของศาล หรือองค์กรท่ีมีอ�านาจตามกฎหมาย 
ต่างประเทศ หรือรัฐบาล หรือไม่

ไม่เป็น

(10) เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการหรือด�าเนินกิจกรรมใน
ประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น (ตามที่ทราบ) ของ 
(10.1) บริษัทท่ีถูกตรวจสอบว่ากระท�าผิดตามกฎหมาย หรือ

กฎระเบียบท่ีบังคับกับบริษัทในประเทศสิงคโปร์หรือ
ประเทศอื่น หรือ

ไม่เป็น

(10.2) นิติบุคคลหรือกิจการ (ไม่รวมบริษัท) ท่ีถูกตรวจสอบ
ว่ากระท�าผิดตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีบังคับ
กบันติบุิคคลหรอืกจิการนัน้ ๆ  ในประเทศสงิคโปร์หรอื
ประเทศอื่น หรือ

ไม่เป็น

(10.3) ธุรกิจทรัสต์ท่ีถูกตรวจสอบว่ากระท�าผิดตามกฎหมาย 
หรือกฎระเบียบท่ีบังคับกับธุรกิจทรัสต์ในประเทศ
สิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือ

ไม่เป็น

(10.4) บริษัท นิติบุคคล กิจการหรือธุรกิจทรัสต์ท่ีถูกตรวจ
สอบว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบ
ท่ีบังคับใช้ในเรื่องหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ (Futures) 
ในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น 

ในระหว่างท่ีเกีย่วข้องกบับรษัิท นติบุิคคล กจิการหรอืธรุกจิทรสัต์นัน้ 
มีเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นเกิดขึ้นหรือไม่

ไม่เป็น

(11) เป็นบุคคลท่ีปัจจุบันหรือในอดีตถูกตรวจสอบ หรือด�าเนิน
การทางวินัย หรือถูกกล่าวหา หรือได้รับจดหมายเตือนจาก
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศ
สิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) หรือหน่วยงาน
ก�ากับดูแลอ่ืน ตลาดหลักทรัพย์ องค์กรผู้ช�านาญการ หรือ
หน่วยงานราชการอื่นในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น

ไม่เป็น



18

ประวัติของกรรมการ 

ชื่อ นายอวยชัย ตันทโอภาส
ต�าแหน่งปัจจุบัน - กรรมการรองผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส
 - กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก    8 กรกฎาคม 2548
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด 28 เมษายน 2559
สัญชาติ ไทย
อายุ 69 ปี
ที่อยู่ 88/23 หมู่บ้านวิลล่าอะคาเดีย หมู่ที่ 12 ถนนศรีนครินทร์ ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเทศที่พักอาศัยเป็นหลัก ประเทศไทย
ประวัติการศึกษาและการอบรม - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี Accounting จาก St. Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 - เกียรติบัตรการร่วมการอบรมหลักสูตร Advance Management Program 
  จาก INSEAD ประเทศฝรั่งเศส 
 - Director Certification Program (DCP) 2550
 - Director Accreditation Program (DAP) 2547
 - Role of the Chairman Program 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี 4 เดือน
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
จ�านวนหุ้น/หุ้นกู้ที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท - หุ้นสามัญ 530,488 หุ้น
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง - หุ้นกู้ ไม่มี 
(ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561) 

ความสัมพันธ์ใด ๆ (รวมถึงมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต) ไม่มี 
กับกรรมการปัจจุบัน ผู้บริหารปัจจุบัน บริษัทและ/หรือ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ส�าคัญอื่น ๆ 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ไม่มี
ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน ไม่มี
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัท - บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
จดทะเบียน  - บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)
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ประสบการณ์การท�างาน 10 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

ตุลาคม 2561 
- ปัจจุบัน

กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส 
ผู้บริหารสูงสุดก�ากับดูแลปฏิบัติการ ประเทศไทย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

พฤศจกิายน 2561 
- ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ คนที่ 4 / 
รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1

บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)

ตุลาคม 2560 
- ปัจจุบัน

กรรมการ เมียนมา ดิสทิลเลอรี่ คอมพานี ลิมิเต็ด

ตุลาคม 2560 
- ปัจจุบัน

กรรมการ เมียนมา ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง
เซอร์วิสเซส คอมพานี ลิมิเต็ด 

มกราคม 2549 
- ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ตุลาคม 2559 
- กันยายน 2561

กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส 
กลุ่มบริหารช่องทางการจัดจ�าหน่าย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2553 
- กันยายน 2559

กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

กรกฎาคม 2548 
- พฤษภาคม 2553

กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

ฯลฯ

การด�ารงต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน (นอกจากต�าแหน่งกรรมการ) ไม่มี
(ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)

การด�ารงต�าแหน่งอื่น ๆ ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี
(นอกจากต�าแหน่งกรรมการ) 

ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง:

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการแต่งตั้งกลับเข้าด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการ

นายอวยชัยมีประสบการณ์ในแวดวงการขาย การตลาด และ
การบริหาร มากว่า 40 ปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาได้เสนอ และได้ประเมินผล 
การปฏิบัติงานของนายอวยชัย ประสบการณ์ท่ีผ่านมา และ
ความเหมาะสมแล้ว มีความเห็นว่า นายอวยชัยมีประสบการณ์
และความสามารถท่ีจะได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการต่อไป

หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามรูปแบบท่ีก�าหนดใน 
ภาคผนวก 7.7 ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อ 720 (1) ได้มีการน�าส่งให้กับ
บริษัทแล้ว

ใช่
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(1)  เป็นบุคคลหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนท่ีถูกย่ืน ค�าขอหรือ
ฟ้องร้องตามกฎหมายล้มละลายในเขตอ�านาจศาลใด ๆ  ในช่วง
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หรือในช่วงที่เป็นหุ้นส่วน และรวม
ถึงภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ออกจากการเป็นหุ้นส่วนหรือไม่

ไม่เป็น

(2)  เป็นกรรมการหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้บริหารท่ีส�าคัญของ
บริษัทใด (ไม่รวมการเป็นห้างหุ้นส่วน) ท่ีถูกย่ืนค�าขอหรือ
ฟ้องร้องตามกฎหมายในเขตอ�านาจศาลใด ๆ  เพ่ือให้เลกิบรษัิท
เนื่องจากการล้มละลาย ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หรือ
ในช่วงด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว และรวมถึงภายใน 2 ปี นับแต่
วันท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการหรือเทียบเท่าหรือผู้บริหาร
ที่ส�าคัญของบริษัท หรือบริษัทที่อยู่ระหว่างช�าระบัญชีเพื่อเลิก
บริษัท หรือเป็นทรัสตีของธุรกิจทรัสต์หรือไม่

ไม่เป็น

(3)  เคยต้องค�าพิพากษาว่ากระท�าความผดิหรอืเรยีกให้ชดใช้หรอืไม่ ไม่เคย

(4)  เป็นบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด หรืออยู่ระหว่างการ
ด�าเนินคดอีาญา (รวมถงึอยู่ในระหว่างรอจะถกูกลา่วโทษ (เท่า
ทีท่ราบ)) ในความผดิเกี่ยวกับ ฉ้อฉลหรอืพฤติกรรมในทางไม่
สจุรติท่ีมโีทษความผดิให้จ�าคกุในประเทศสงิคโปร์หรอืประเทศ
อื่น หรือไม่

ไม่เป็น

(5)  เป็นบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด หรืออยู่ระหว่างการ
ด�าเนินคดอีาญา (รวมถงึอยู่ในระหว่างรอจะถกูกลา่วโทษ (เท่า
ท่ีทราบ)) ในความผดิเกีย่วกบัการฝ่าฝืนไม่ปฎบัิตติามกฎหมาย
หรอืกฎระเบียบในเรือ่งหลกัทรพัย์และฟิวเจอร์ (Futures) ของ
ประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่นหรือไม่

ไม่เป็น

(6)  ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เป็นบุคคลที่ต้องค�าพิพากษา
ความผิดทางแพ่ง เนื่องจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรอืกฎระเบียบในเรือ่งหลกัทรพัย์และฟิวเจอร์ (Futures) ของ
ประเทศสงิคโปร์หรอืประเทศอืน่ หรอืถกูพบว่ามีความผดิฉ้อฉล 
จงใจแสดงข้อความอนัเป็นเท็จในอันเป็นสาระส�าคญัท่ีควรบอก 
หรอืพฤตกิรรมในทางไม่สจุรติ หรือเคยถกูด�าเนนิคดี ทางแพ่ง 
(รวมถงึอยู่ในระหว่างรอจะถกูกล่าวโทษ (เท่าท่ีทราบ)) ในความ
ผดิฉ้อฉล จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในอนัเป็นสาระส�าคญั
ที่ควรบอก หรือพฤติกรรมในทางไม่สุจริต) หรือไม่ 

ไม่เป็น

(7)  เป็นบุคคลท่ีได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดเกี่ยวกับการก่อตั้ง
หรือจัดการบริษัทหรือธุรกิจทรัสต์ในประเทศสิงคโปร์หรือ
ประเทศอื่นหรือไม่

ไม่เป็น
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(8) เป็นผูท่ี้มพีฤตกิรรม/คณุสมบัตอินัเป็นลกัษณะต้องห้ามในฐานะ
กรรมการหรือต�าแหน่งเทียบเท่าของบริษัท (รวมถึงในฐานะ
ทรัสตีของธุรกิจทรัสต์) หรือจากการเป็นผู้บริหารท้ังโดยตรง
และโดยอ้อมในบริษัทหรือในธุรกิจทรัสต์ใดหรือไม่

ไม่เป็น

(9) เป็นผู้ท่ีอยู่ระหว่างช่วงเวลาท่ีก�าหนดห้ามไม่ให้มีส่วนร่วม 
ในการด�าเนนิธรุกจิใด ๆ  ช่ัวคราวหรอืถาวร ตามค�าสัง่ ค�าพิพากษา 
หรือประกาศของศาล หรือองค์กรท่ีมีอ�านาจตามกฎหมาย 
ต่างประเทศ หรือรัฐบาล หรือไม่

ไม่เป็น

(10) เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการหรือด�าเนินกิจกรรม 
ในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น (ตามที่ทราบ) ของ 
(10.1) บริษัทที่ถูกตรวจสอบว่ากระท�าผิดตามกฎหมาย หรือ

กฎระเบียบท่ีบังคับกับบริษัทในประเทศสิงคโปร์หรือ
ประเทศอื่น หรือ

ไม่เป็น

(10.2) นิติบุคคลหรือกิจการ (ไม่รวมบริษัท) ท่ีถูกตรวจสอบ
ว่ากระท�าผิดตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีบังคับ
กบันติบุิคคลหรอืกจิการนัน้ ๆ  ในประเทศสงิคโปร์หรอื
ประเทศอื่น หรือ

ไม่เป็น

(10.3) ธุรกิจทรัสต์ท่ีถูกตรวจสอบว่ากระท�าผิดตามกฎหมาย 
หรือกฎระเบียบท่ีบังคับกับธุรกิจทรัสต์ในประเทศ
สิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือ

ไม่เป็น

(10.4) บรษัิท นติบิคุคล กจิการหรอืธรุกจิทรสัต์ท่ีถูกตรวจสอบ 
ว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ี
บังคับใช้ในเรื่องหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ (Futures)  
ในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น 

ในระหว่างท่ีเกีย่วข้องกบับรษัิท นติบุิคคล กจิการหรอืธรุกจิทรสัต์นัน้ 
มีเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นเกิดขึ้นหรือไม่

ไม่เป็น

(11) เป็นบุคคลที่ปัจจุบันหรือในอดีตถูกตรวจสอบ หรือด�าเนินการ 
ทางวินัย หรือถูกกล่าวหา หรือได้รับจดหมายเตือนจาก 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศ
สิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) หรือหน่วยงาน
ก�ากับดูแลอ่ืน ตลาดหลักทรัพย์ องค์กรผู้ช�านาญการ หรือ
หน่วยงานราชการอื่นในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น

ไม่เป็น
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ประวัติของกรรมการ 

ชื่อ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
ต�าแหน่งปัจจุบัน - กรรมการรองผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส
 - กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก    26 ตุลาคม 2546
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด 28 เมษายน 2559
สัญชาติ ไทย
อายุ 64 ปี
ที่อยู่ 61 ซอยเพชรเกษม 55 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ประเทศที่พักอาศัยเป็นหลัก ประเทศไทย
ประวัติการศึกษาและการอบรม - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 - วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - วุฒิบัตร Mini MBA สาขา Leadership Management จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - Director Certification Program (DCP) 2546
 - DCP Refresher Course (DCP-Re) 2549
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ  15 ปี 1 เดือน
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม  ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
จ�านวนหุ้น/หุ้นกู้ที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท - หุ้นสามัญ 160,489 หุ้น
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง - หุ้นกู้ ไม่มี
(ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561)  

ความสัมพันธ์ใด ๆ (รวมถึงมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต) ไม่มี
กับกรรมการปัจจุบัน ผู้บริหารปัจจุบัน บริษัทและหรือ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ส�าคัญอื่น ๆ 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ไม่มี
ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน ไม่มี
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัท - บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)
จดทะเบียน   - บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
   - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
   - บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)
   - บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
   - บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)
   - เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด 
    (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
   - เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด 
    (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
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ประสบการณ์การท�างาน 10 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

ตุลาคม 2559 
- ปัจจุบัน

กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส 
ผู้บริหารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

กันยายน 2561 
- ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ�ากัด (มหาชน)

สิงหาคม 2556 
- ปัจจุบัน

กรรมการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
(เดิมชื่อ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด) 

กุมภาพันธ์ 2556 
- ปัจจุบัน

กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด

ธันวาคม 2555 
- ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ�ากัด (มหาชน)

สิงหาคม 2555 
- ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ากัด

กันยายน 2554 
- ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)

กันยายน 2550 
- ปัจจุบัน

กรรมการ บรษัิท อสีเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) 
จ�ากัด

กรกฎาคม 2550 
- ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)

เมษายน 2550 
- ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)

มกราคม 2549 
- ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ธันวาคม 2544 
- ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จ�ากัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จ�ากัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

มีนาคม 2559 
- มกราคม 2561

กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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ระยะเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

พฤษภาคม 2553 
- กันยายน 2559

กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

ตุลาคม 2546
- พฤษภาคม 2553

กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

ฯลฯ
การด�ารงต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน (นอกจากต�าแหน่งกรรมการ)  ไม่มี
(ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)

การด�ารงต�าแหน่งอื่น ๆ ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี
(นอกจากต�าแหน่งกรรมการ) 

ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง:

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการแต่งตั้งกลับเข้าด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการ

นายสิทธิชัยมีประสบการณ์ในแวดวงการเงินมากว่า 30 ปี 
รวมถงึได้รบัการยอมรบัจากสถาบันในต่างประเทศ และได้รบั
รางวัล CFO awards มากมายร่วม 10 ครั้ง คณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหา ได้เสนอ และ
ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนายสิทธิชัย ประสบการณ์ที่
ผ่านมา และความเหมาะสมแล้ว มีความเห็นว่า นายสิทธิชัย
มีประสบการณ์และความสามารถท่ีจะได้รบัการแต่งตัง้ให้กลบั
เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไป

หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามรูปแบบท่ีก�าหนดใน
ภาคผนวก 7.7 ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อ 720 (1) ได้มีการน�าส่งให้กับ
บริษัทแล้ว

ใช่

(1)  เป็นบุคคลหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนท่ีถูกย่ืน ค�าขอหรือ
ฟ้องร้องตามกฎหมายล้มละลายในเขตอ�านาจศาลใด ๆ  ในช่วง
ระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา หรือในช่วงท่ีเป็นหุ้นส่วน และรวมถงึ 
ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ออกจากการเป็นหุ้นส่วนหรือไม่

ไม่เป็น

(2)  เป็นกรรมการหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้บริหารท่ีส�าคัญของ 
บรษัิทใด (ไม่รวมการเป็นห้างหุ้นส่วน) ท่ีถกูย่ืนค�าขอหรอืฟ้องร้อง 
ตามกฎหมายในเขตอ�านาจศาลใด ๆ  เพ่ือให้เลกิบรษัิท เนือ่งจาก 
การล้มละลาย ในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา หรอืในช่วงด�ารง 
ต�าแหน่งดังกล่าว และรวมถึงภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ลาออก
จากการเป็นกรรมการหรือเทียบเท่าหรือผู้บริหารท่ีส�าคัญของ
บริษัท หรือบริษัทที่อยู่ระหว่างช�าระบัญชีเพื่อเลิกบริษัท หรือ
เป็นทรัสตีของธุรกิจทรัสต์หรือไม่

ไม่เป็น

(3) เคยต้องค�าพิพากษาว่ากระท�าความผดิหรอืเรียกให้ชดใช้หรอืไม่ ไม่เคย
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(4) เป็นบุคคลท่ีได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด หรืออยู่ระหว่าง
การด�าเนินคดีอาญา (รวมถึงอยู่ในระหว่างรอจะถูกกล่าวโทษ  
(เท่าท่ีทราบ)) ในความผิดเกี่ยวกับฉ้อฉลหรือพฤติกรรมใน
ทางไม่สุจริตท่ีมีโทษความผิดให้จ�าคุกในประเทศสิงคโปร์หรือ
ประเทศอื่น หรือไม่

ไม่เป็น

(5) เป็นบุคคลท่ีได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด หรืออยู่ระหว่าง
การด�าเนินคดีอาญา (รวมถึงอยู่ในระหว่างรอจะถูกกล่าวโทษ  
(เท่าท่ีทราบ)) ในความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบในเรื่องหลักทรัพย์และฟิวเจอร์  
(Futures) ของประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่นหรือไม่

ไม่เป็น

(6)  ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เป็นบุคคลที่ต้องค�าพิพากษา
ความผิดทางแพ่ง เนื่องจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรอืกฎระเบียบในเร่ืองหลกัทรัพย์และฟิวเจอร์ (Futures) ของ
ประเทศสงิคโปร์หรอืประเทศอืน่ หรอืถกูพบว่ามคีวามผดิฉ้อฉล 
จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในอนัเป็นสาระส�าคญัท่ีควรบอก 
หรือพฤติกรรมในทางไม่สุจริต หรือเคยถูกด�าเนินคดีทางแพ่ง 
(รวมถงึอยู่ในระหว่างรอจะถกูกล่าวโทษ (เท่าท่ีทราบ)) ในความ
ผดิฉ้อฉล จงใจแสดงข้อความอนัเป็นเท็จในอันเป็นสาระส�าคญั
ที่ควรบอก หรือพฤติกรรมในทางไม่สุจริต) หรือไม่ 

ไม่เป็น

(7)  เป็นบุคคลท่ีได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดเกี่ยวกับการก่อตั้ง
หรือจัดการบริษัทหรือธุรกิจทรัสต์ในประเทศสิงคโปร์หรือ
ประเทศอื่นหรือไม่

ไม่เป็น

(8)  เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรม/คุณสมบัติอันเป็นลกัษณะต้องห้ามในฐานะ
กรรมการหรือต�าแหน่งเทียบเท่าของบริษัท (รวมถึงในฐานะ
ทรัสตีของธุรกิจทรัสต์) หรือจากการเป็นผู้บริหารท้ังโดยตรง
และโดยอ้อมในบริษัทหรือในธุรกิจทรัสต์ใดหรือไม่

ไม่เป็น

(9)  เป็นผู้ท่ีอยู่ระหว่างช่วงเวลาท่ีก�าหนดห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมใน
การด�าเนนิธรุกจิใด ๆ  ช่ัวคราวหรอืถาวร ตามค�าสัง่ ค�าพิพากษา 
หรือประกาศของศาล หรือองค์กรท่ีมีอ�านาจตามกฎหมาย 
ต่างประเทศ หรือรัฐบาล หรือไม่

ไม่เป็น

(10) เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการหรือด�าเนินกิจกรรมใน
ประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น (ตามที่ทราบ) ของ 
(10.1) บริษัทที่ถูกตรวจสอบว่ากระท�าผิดตามกฎหมาย หรือ

กฎระเบียบท่ีบังคับกับบริษัทในประเทศสิงคโปร์หรือ
ประเทศอื่น หรือ

ไม่เป็น



26

(10.2) นิติบุคคลหรือกิจการ (ไม่รวมบริษัท) ที่ถูกตรวจสอบ
ว่ากระท�าผิดตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีบังคับ
กบันติบุิคคลหรือกจิการนัน้ ๆ  ในประเทศสงิคโปร์หรอื
ประเทศอื่น หรือ

ไม่เป็น

(10.3) ธุรกิจทรัสต์ท่ีถูกตรวจสอบว่ากระท�าผิดตามกฎหมาย 
หรือกฎระเบียบท่ีบังคับกับธุรกิจทรัสต์ในประเทศ
สิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือ

ไม่เป็น

(10.4) บรษัิท นติิบุคคล กจิการหรอืธุรกจิทรัสต์ท่ีถกูตรวจสอบ 
ว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบ 
ท่ีบังคับใช้ในเรื่องหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ (Futures) 
ในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น 

ในระหว่างท่ีเกีย่วข้องกบับริษัท นติบุิคคล กจิการหรอืธรุกจิทรสัต์นัน้ 
มีเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นเกิดขึ้นหรือไม่

ไม่เป็น

(11) เป็นบุคคลท่ีปัจจุบันหรือในอดีตถูกตรวจสอบ หรือด�าเนิน
การทางวินัย หรือถูกกล่าวหา หรือได้รับจดหมายเตือนจาก
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศ
สิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) หรือหน่วยงาน
ก�ากับดูแลอ่ืน ตลาดหลักทรัพย์ องค์กรผู้ช�านาญการ หรือ
หน่วยงานราชการอื่นในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น

ไม่เป็น
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ประวัติของกรรมการ 

ชื่อ ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
ต�าแหน่งปัจจุบัน - กรรมการรองผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส
 - กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก    26 ตุลาคม 2546
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด 28 เมษายน 2559
สัญชาติ ไทย
อายุ 62 ปี
ที่อยู่ 19/17-18 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประเทศที่พักอาศัยเป็นหลัก ประเทศไทย
ประวัติการศึกษาและการอบรม - ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ จาก Technical University Berlin ประเทศเยอรมนี 
 - ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ 
 - ปริญญาโทด้านการผลิตเบียร์ จาก The Scandinavian School of Brewing ประเทศเดนมาร์ค 
 - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การอาหาร) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - Director Accreditation Program (DAP) 2547
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ  15 ปี 1 เดือน
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม  ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
จ�านวนหุ้น/หุ้นกู้ที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท  - หุ้นสามัญ 160,488 หุ้น
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง - หุ้นกู้ ไม่มี
(ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561)  

ความสัมพันธ์ใด ๆ (รวมถึงมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต) ไม่มี
กับกรรมการปัจจุบัน ผู้บริหารปัจจุบัน บริษัทและหรือ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ส�าคัญอื่น ๆ 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ไม่มี
ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน ไม่มี
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัท - บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
จดทะเบียน 
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ประสบการณ์การท�างาน 10 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

ตุลาคม 2559 
- ปัจจุบัน

กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส 
ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2561 
- ปัจจุบัน

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ากัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2561 
- ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด

พฤศจิกายน 2559 
- ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ คนที่ 3 / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบฟเทค จ�ากัด

มกราคม 2549 
- ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

กรกฎาคม 2549 
- กมุภาพันธ์ 2561

กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด

เมษายน 2547 
- กมุภาพันธ์ 2561

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ากัด (มหาชน)

พฤศจิกายน 2557 
- กันยายน 2559

กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2547 
- พฤศจกิายน 2557

กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

ฯลฯ

การด�ารงต�าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน (นอกจากต�าแหน่งกรรมการ)  ไม่มี
(ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)

การด�ารงต�าแหน่งอื่น ๆ ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี
(นอกจากต�าแหน่งกรรมการ) 

ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง:

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการแต่งตั้งกลับเข้าด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการ

ดร. พิษณ ุมีประสบการณ์มากมายด้านการบรหิารงาน การผลติ 
และเทคโนโลยี ซ่ึงสอดคล้องกับด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามท่ีคณะกรรมการสรรหา
ได้เสนอ และได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ดร. พิษณุ 
ประสบการณ์ที่ผ่านมา และความเหมาะสมแล้ว มีความเห็น
ว่า ดร. พิษณุมีประสบการณ์และความสามารถที่จะได้รับการ
แต่งตั้งให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไป
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หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามรูปแบบท่ีก�าหนดใน 
ภาคผนวก 7.7 ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อ 720 (1) ได้มีการน�าส่งให้กับ
บริษัทแล้ว

ใช่

(1)  เป็นบุคคลหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนท่ีถูกย่ืนค�าขอหรือ
ฟ้องร้องตามกฎหมายล้มละลายในเขตอ�านาจศาลใด ๆ  ในช่วง
ระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา หรือในช่วงท่ีเป็นหุ้นส่วน และรวมถงึ 
ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ออกจากการเป็นหุ้นส่วนหรือไม่

ไม่เป็น

(2)  เป็นกรรมการหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้บริหารท่ีส�าคัญของ
บริษัทใด (ไม่รวมการเป็นห้างหุ้นส่วน) ท่ีถูกย่ืน ค�าขอหรือ
ฟ้องร้องตามกฎหมายในเขตอ�านาจศาลใด ๆ  เพ่ือให้เลกิบรษัิท
เนื่องจากการล้มละลาย ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หรือ
ในช่วงด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว และรวมถึงภายใน 2 ปี นับแต่
วันท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการหรือเทียบเท่าหรือผู้บริหาร
ที่ส�าคัญของบริษัท หรือบริษัทที่อยู่ระหว่างช�าระบัญชีเพื่อเลิก
บริษัท หรือเป็นทรัสตีของธุรกิจทรัสต์หรือไม่

ไม่เป็น

(3)  เคยต้องค�าพิพากษาว่ากระท�าความผดิหรอืเรยีกให้ชดใช้หรอืไม่ ไม่เคย

(4)  เป็นบุคคลท่ีได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด หรืออยู่ระหว่าง
การด�าเนินคดีอาญา (รวมถึงอยู่ในระหว่างรอจะถูกกล่าวโทษ  
(เท่าท่ีทราบ)) ในความผิดเกี่ยวกับฉ้อฉลหรือพฤติกรรมใน
ทางไม่สุจริตท่ีมีโทษความผิดให้จ�าคุกในประเทศสิงคโปร์หรือ
ประเทศอื่น หรือไม่

ไม่เป็น

(5)  เป็นบุคคลท่ีได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด หรืออยู่ระหว่าง
การด�าเนินคดีอาญา (รวมถึงอยู่ในระหว่างรอจะถูกกล่าวโทษ  
(เท่าท่ีทราบ)) ในความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบในเรื่องหลักทรัพย์และฟิวเจอร์  
(Futures) ของประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่นหรือไม่

ไม่เป็น

(6)  ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เป็นบุคคลที่ต้องค�าพิพากษา
ความผิดทางแพ่ง เนื่องจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรอืกฎระเบียบในเรือ่งหลกัทรพัย์และฟิวเจอร์ (Futures) ของ
ประเทศสงิคโปร์หรอืประเทศอืน่ หรอืถกูพบว่ามีความผดิฉ้อฉล 
จงใจแสดงข้อความอนัเป็นเท็จในอันเป็นสาระส�าคญัท่ีควรบอก 
หรือพฤติกรรมในทางไม่สุจริต หรือเคยถูกด�าเนินคดีทางแพ่ง 
(รวมถงึอยูใ่นระหว่างรอจะถกูกล่าวโทษ (เท่าท่ีทราบ)) ในความผดิ
ฉ้อฉล จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในอันเป็นสาระส�าคัญ 
ที่ควรบอก หรือพฤติกรรมในทางไม่สุจริต) หรือไม่ 

ไม่เป็น
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(7)  เป็นบุคคลท่ีได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดเกี่ยวกับการก่อตั้ง
หรือจัดการบริษัทหรือธุรกิจทรัสต์ในประเทศสิงคโปร์หรือ
ประเทศอื่นหรือไม่

ไม่เป็น

(8)  เป็นผูท่ี้มพีฤตกิรรม/คณุสมบัตอินัเป็นลกัษณะต้องห้ามในฐานะ
กรรมการหรือต�าแหน่งเทียบเท่าของบริษัท (รวมถึงในฐานะ
ทรัสตีของธุรกิจทรัสต์) หรือจากการเป็นผู้บริหารท้ังโดยตรง
และโดยอ้อมในบริษัทหรือในธุรกิจทรัสต์ใดหรือไม่

ไม่เป็น

(9)  เป็นผู้ท่ีอยู่ระหว่างช่วงเวลาท่ีก�าหนดห้ามไม่ให้มีส่วนร่วม 
ในการด�าเนนิธรุกจิใด ๆ  ช่ัวคราวหรอืถาวร ตามค�าสัง่ ค�าพิพากษา 
หรือประกาศของศาล หรือองค์กรท่ีมีอ�านาจตามกฎหมาย 
ต่างประเทศ หรือรัฐบาล หรือไม่

ไม่เป็น

(10) เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการหรือด�าเนินกิจกรรมใน
ประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น (ตามที่ทราบ) ของ
(10.1) บริษัทท่ีถูกตรวจสอบว่ากระท�าผิดตามกฎหมาย หรือ

กฎระเบียบท่ีบังคับกับบริษัทในประเทศสิงคโปร์หรือ
ประเทศอื่น หรือ 

ไม่เป็น

(10.2) นิติบุคคลหรือกิจการ (ไม่รวมบริษัท) ท่ีถูกตรวจสอบ
ว่ากระท�าผิดตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีบังคับ
กบันติบุิคคลหรอืกจิการนัน้ ๆ  ในประเทศสงิคโปร์หรอื
ประเทศอื่น หรือ

ไม่เป็น

(10.3) ธุรกิจทรัสต์ท่ีถูกตรวจสอบว่ากระท�าผิดตามกฎหมาย 
หรือกฎระเบียบท่ีบังคับกับธุรกิจทรัสต์ในประเทศ
สิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือ

ไม่เป็น

(10.4) บรษัิท นติบุิคคล กจิการหรอืธรุกจิทรสัต์ท่ีถกูตรวจสอบ 
ว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบ 
ท่ีบังคับใช้ในเรื่องหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ (Futures) 
ในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น

ในระหว่างท่ีเกีย่วข้องกบับรษัิท นติบุิคคล กจิการหรอืธรุกจิทรสัต์นัน้
มีเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นเกิดขึ้นหรือไม่

ไม่เป็น

(11) เป็นบุคคลท่ีปัจจุบันหรือในอดีตถูกตรวจสอบ หรือด�าเนินการ 
ทางวินัย หรือถูกกล่าวหา หรือได้รับจดหมายเตือนจาก 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศ
สิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) หรือหน่วยงาน
ก�ากับดูแลอ่ืน ตลาดหลักทรัพย์ องค์กรผู้ช�านาญการ หรือ
หน่วยงานราชการอื่นในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น

ไม่เป็น
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
(เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 6)

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
ได้พิจารณาถงึความเหมาะสมและเหตผุลในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทแล้ว มีความเห็นว่าสมควรให้คณะกรรมการบรษัิท เสนอให้ 
ผูถ้อืหุ้นพิจารณาอนมัุติให้บรษัิทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท ส�าหรบัเดอืนมกราคม 2562 ถงึเดอืนธนัวาคม 2562 ในวงเงนิรวมท้ังสิน้
ไม่เกิน 30,000,000 บาทต่อปี (ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับที่เสนอในที่ประขุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา) โดยมอบอ�านาจให้ประธานกรรมการ
บริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป
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   สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6
(เอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี 7)

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำาหรับงบการเงินประจำาปี 2562 และกำาหนดค่าตอบแทน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ส�าหรับงบการเงินประจ�าปี 2562 และก�าหนดค่าตอบแทน โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

• ชื่อผู้สอบบัญชี และส�านักงานสอบบัญชี
1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือ
2. นางวิไล บูรณกิติโสภณ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ
3. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ
4. นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512
 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

• จ�านวนปีที่สอบบัญชีให้แก่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2551 ถึง ปี 2554 รวมเป็นเวลา 4 ปี และงบการเงิน

ของบริษัทปี 2558 ถึง ปี 2561 รวมเป็นเวลา 4 ปี
2. นางวิไล บูรณกิติโสภณ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

• ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit fee) 
 ส�าหรบังบการเงนิประจ�าปี 2562 บริษัท เคพีเอ็มจ ีภมิูไชย สอบบัญชี จ�ากดั ได้เสนอค่าธรรมเนยีมการสอบบัญชีส�าหรบับรษัิท ดังนี้
 ค่าสอบบัญชี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)  (หน่วย:บาท)
 ค่าสอบบัญชีประจ�าปี 9,320,000 
 ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,200,000
 รวมค่าสอบบัญชี 10,520,000

• ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) 
 ไม่มี

• ความสัมพันธ์กับบริษัท
 ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัท

• เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 

รายการ 2562 2561 2560 2559
(9 เดือน)

2558 2557

ค่าสอบบัญชี 9,320,000 5,950,000 5,270,000 5,150,000 5,040,000 4,650,000

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,200,000 4,470,000 4,200,000 2,760,000 4,080,000 3,900,000

รวมค่าสอบบัญชี 10,520,000 10,420,000 9,470,000 7,910,000 9,120,000 8,550,000

เนื่องจาก กลุ่มไทยเบฟมีการขยายกิจการไปต่างประเทศ ท�าให้มีค่าสอบบัญชีประจ�าปี เพ่ิมข้ึนจ�านวน 100,000 บาท หรือร้อยละ 1  
จากปีที่แล้ว
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
(เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 10)

ภาคผนวก เรื่อง การต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นส�าหรับธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มี 
ส่วนได้เสีย (Shareholders’ Mandate) นี้จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 พิจารณาอนุมัติต่อไป

ภาคผนวก
การต่ออายุธุรกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
สำาหรับธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

1. ความเดิม
คณะกรรมการของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) อ้างถึง (ก) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฉบับลง 
วันที่ 10 มกราคม 2562 (“หนังสือเชิญประชุม”) พร้อมกับรายงานประจ�าปี 2561 (“รายงานประจ�าปี”) ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัท (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ซึ่งจะได้จัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2562 และ (ข) มติการประชุมที่ 9 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
เชิญประชุม

2. คำานิยาม
ค�านยิามดงัต่อไปนี ้หรอืค�าจ�ากดัความตามท่ีตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ได้ให้นยิามไว้ จะมีผลบังคบัใช้ในภาคผนวกนีต้ลอดท้ังฉบับ (รวมถงึ
ตารางต่างๆ ที่แนบรวมอยู่ในภาคผนวก) เว้นแต่ในกรณีที่มีการกล่าวเป็นอย่างอื่น

“ตลาดหลักทรัพย์รับอนุมัติ” หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัย์ซ่ึงมกีฎระเบียบท่ีรกัษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหุ้นเกีย่วกบัธรุกรรมของบุคคล
ที่มีส่วนได้เสียซึ่งมีลักษณะตามที่ก�าหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์

“บุคคลที่เกี่ยวข้อง” (ก) เกี่ยวข้องกับกรรมการ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นท่ีมีอ�านาจ
ควบคุม (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)

 (1) บุคคลท่ีมคีวามสมัพันธท์างสายโลหิตในล�าดบัตดิกนั และบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ใกลช้ดิโดย
ผลของกฎหมาย (กล่าวคือ คู่สมรส บุตรธิดา บุตรบุญธรรม บุตรที่ติดมากับคู่สมรส พี่น้อง
ร่วมสายโลหิต และบิดามารดา)

 (2) ทรัสตี (Trustee) ของทรัสต์ (Trust) ใดๆ ซ่ึงบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต 
ในล�าดับติดกัน และบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดโดยผลของกฎหมาย เป็นผู้รับ 
ผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้ได้รับผลประโยชน์ในกรณีของทรัสต์ให้อ�านาจทรัสตี
ตัดสินใจ (Discretionary Trust) และ

 (3) บริษัทใดๆ ซ่ึงบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตในล�าดับติดกัน และบุคคลท่ีมีความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดโดยผลของกฎหมาย มีส่วนได้เสียรวมกัน (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ร้อย
ละ 30 หรือมากกว่า และ  

(ข) เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นท่ีมีอ�านาจควบคุม (ซ่ึงเป็นบริษัท) บริษัทอ่ืนใดซ่ึงเป็น
บริษัทย่อย หรือบริษัทท่ีถือหุ้น (Holding Company) หรือบริษัทย่อยของบริษัทท่ี 
ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีตนและ/หรือบริษัทอ่ืนหรือบริษัทหลายแห่งรวมกัน (ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม) มีส่วนได้เสียรวมกันร้อยละ 30 หรือมากกว่า

“บริษัทร่วม” บริษัทใดๆ ซึ่งบริษัทหรือ “กลุ่ม” ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

“บาท” สกุลเงินบาทตามกฎหมายของประเทศไทย

“ซีดีพี (CDP)” ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (The Central Depository (Pte) Limited)
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“การควบคุม” การมีอ�านาจควบคุมการตัดสินใจ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับนโยบายด้านการเงินและ 
การด�าเนินงานของบริษัท

“ผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุม” หมายถึงบุคคลซึ่ง
(ก) ถือหุ้นไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้มรอ้ยละ 15 หรือมากกว่า ของจ�านวนหุน้ทีอ่อกแล้วทัง้หมดของ

บริษัท (ไม่รวมหุ้นที่ได้ซื้อคืนมา (Treasury Shares)) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อาจก�าหนด
ให้บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุมก็ได้ หรือ 

(ข) ในทางปฏิบัติแล้ว มีอ�านาจควบคุมบริษัท

“กรรมการ” กรรมการของบริษัท

“บุคคลที่มีความเสี่ยง” บริษัท บริษัทย่อยของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หรือตลาดหลักทรัพย์ 
ท่ีได้รับอนุญาต หรือบริษัทร่วมของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งถูกควบคุมโดย “กลุ่ม” หรือ “กลุ่ม” และบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

“กลุ่ม” บริษัท บริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทร่วมของบริษัท

“กรรมการอิสระ” ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.1 ของภาคผนวกนี้

“ธุรกรรมที่ท�ากับบุคคล
ที่มีส่วนได้เสีย”

ธุรกรรมท่ีท�าระหว่างบุคคลท่ีมีความเสี่ยง (Entity at Risk) กับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย (Interested  
Person)  

“บุคคลที่มีส่วนได้เสีย” กรรมการ กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ หรอืผูถ้อืหุ้นท่ีมีอ�านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบุคคลท่ีเกีย่วขอ้ง
กับกรรมการ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุม

“คู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์” คู่มือเกี่ยวกับการขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

“ผู้ถือหุ้น” ผู้ถือหุ้นจดทะเบียนในเงินทุนของบริษัท

“ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ  
จากผู้ถือหุ้น”

ธุรกรรมท่ีได้รับอนุมัติโดยท่ัวไปจากผู้ถือหุ้น (General Mandate) ซ่ึงได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและ 
ถูกขอให้พิจารณาอนุมัติต่ออายุธุรกรรมเพ่ือให้บริษัทและบริษัทย่อย สามารถเข้าท�าธุรกรรมท่ีเป็น
ธุรกรรมท่ีเกิดเป็นประจ�า อันมีลักษณะเป็นไปทางการค้าหรือก่อให้เกิดรายได้ หรือจ�าเป็นในการ 
ด�าเนินกิจการประจ�าวัน กับบุคคลที่มีส่วนได้เสียของบริษัทตามประเภทที่ได้มีการก�าหนดไว้

“SGX-ST” ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

“บริษัทย่อย” ให้มีความหมายตาม มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติบริษัทของประเทศสิงคโปร์ (บทที่ 50)

3. ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
ตามหนังสือช้ีชวนของบริษัท ฉบับลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2549 (“หนังสือช้ีชวน”) ธุรกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นน้ัน ถือเสมือน
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้วเพ่ือว่าบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเป็นบุคคลท่ีมีความเสี่ยง (Entity at Risk) ตามความหมายท่ี
ก�าหนดไว้ในข้อ 904(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ สามารถเข้าท�าธุรกรรมซ่ึงเป็นกิจการอันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทกับ
ประเภทของบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียได้ โดยการเข้าท�าธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นธุรกรรมท่ีได้กระท�าขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมท่ีท�ากับ
บุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อก�าหนดทางการค้าปกติ ท้ังนี้ รายละเอียดของธุรกรรมท่ีท�ากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย และธุรกรรมท่ี
ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นได้เปิดเผยไว้ในหน้า 124-148 ของหนังสือช้ีชวนของบริษัท โดยธุรกรรมดังกล่าวได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมให้
เป็นปัจจุบันในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีก่อนๆ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2550 วันท่ี 28 เมษายน 2551 วันท่ี 29 เมษายน 
2552 วันท่ี 29 เมษายน 2553 วันท่ี 29 เมษายน 2554 วันท่ี 27 เมษายน 2555 วันท่ี 25 เมษายน 2556 วันท่ี 25 เมษายน 2557  
วันท่ี 22 เมษายน 2558 วันท่ี 28 เมษายน 2559 วันท่ี 26 มกราคม 2560 และวันท่ี 31 มกราคม 2561 ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
ในหน้า 180 ถึง 188 หน้า 201 ถึง 212 หน้า 209 ถึง 220 หน้า 199 ถึง 213 หน้า 203 ถึง 213 หน้า 216 ถึง 229 หน้า 214  
ถึง 227 หน้า 220 ถึง 231 หน้า 228 ถึง 239 หน้า 233 ถึง 244 หน้า 245 ถึง 256 และหน้า 259 ถึง 270 ของรายงานประจ�าปีของ
บริษัทส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 วันที่ 30 กันยายน 2559 
และ 30 กันยายน 2560 ตามล�าดับ
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4. การเสนอการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
เนื่องจากธุรกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้นมีผลใช้บังคับจนถึงการปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป กรรมการบริษัทจึง
เสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติการต่ออายุธุรกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซ่ึงจะจัดข้ึนในวันท่ี  
31 มกราคม 2562 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562”) เพื่อให้ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผลบังคับใช้จนกระทั่ง 
ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป

5. รายละเอียดของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
รายละเอียดของธุรกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมถึงพ้ืนฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ต่อบริษัทท่ีจะได้รับ รวมท้ังขั้นตอน
การตรวจสอบการก�าหนดราคาของธุรกรรมท่ีท�ากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย และข้อมูลท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับ 
หลักทรัพย์ ได้ระบุไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้  

6. คำาแถลงของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อก�าหนดของธรุกรรมท่ีได้รบัอนมัุตจิากผู้ถอืหุ้น และยืนยันว่าข้ันตอนการตรวจสอบของบรษัิท 

เพ่ือก�าหนดราคาของธรุกรรมท่ีได้รบัอนมัุตจิากผูถ้อืหุ้นตามท่ีระบุในตาราง 1 ของภาคผนวกของธรุกรรมท่ีได้รบัอนมุติัจากผูถ้อืหุ้น  
ถ้าบังคับใช้อย่างเคร่งครัด มีความเพียงพอท่ีจะท�าให้แน่ใจว่าธุรกรรมท่ีท�าข้ึนกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียจะเป็นธุรกรรมท่ีด�าเนินการ 
ไปตามข้อก�าหนดทางการค้าอันเป็นปกต ิและไม่ก่อให้เกดิความเสยีหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบรษัิทและผูถ้อืหุ้นรายย่อยของบรษัิท 

6.2  ในระหว่างการตรวจสอบ ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การควบคุมภายในและข้ันตอนการตรวจสอบตามท่ีกล่าว 
ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี ้ไม่เหมาะสมหรอืไม่เพียงพอท่ีจะท�าให้แน่ใจว่าธรุกรรมท่ีท�ากบับุคคลท่ีมส่ีวนได้เสยีจะเป็นธรุกรรมท่ีท�าข้ึน 
ตามข้อก�าหนดทางการค้าอันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของ
บรษัิท บรษัิทจะด�าเนนิการขออนมุติัธรุกรรมจากผูถ้อืหุ้นใหม่ โดยพิจารณาจากการควบคมุภายในและข้ันตอนการตรวจสอบชุดใหม่

7. ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นหลัก
ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทในหุ้นทุนที่ออกของบริษัท ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2561 และวันที่ 11 ธันวาคม 2561 
ตามล�าดับ สามารถอ่านได้จากรายงานประจ�าปีในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งบริษัทจะได้แจกจ่าย หรือ
ได้แจกจ่ายให้ผู้ถือหุ้น

8. การงดออกเสียง
เนือ่งจากนายเจรญิ สริวัิฒนภกัด ีและคณุหญิงวรรณา สริวัิฒนภกัด ีผูซ่ึ้งด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิทและเป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมีอ�านาจควบคมุ 
ของบริษัท และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ผู้ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจะงดออกเสียงและตกลง 
ด�าเนินการเพ่ือให้ม่ันใจว่าผู้ท่ีเกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวจะงดออกเสียงในวาระท่ี 9 ซ่ึงเป็นมติสามัญเกี่ยวกับการเสนอการต่ออายุ 
ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 นี้  
ท้ังนี้ บุคคลท่ีมีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่รับเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเพ่ือลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวอีกด้วย เว้นแต่จะเป็น 
การมอบฉันทะอันเป็นการเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก�าหนดเพื่อให้ลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในวาระดังกล่าว

9. คำาแนะนำาของกรรมการอิสระ
9.1  กรรมการซ่ึงเป็นอสิระและไม่มส่ีวนได้เสยีในการเสนอการต่ออายุธรุกรรมท่ีได้รบัอนมัุตจิากผูถ้อืหุ้น ได้แก่ นายภชุชงค์ ชาญธนากจิ  

นางสาวกนกนาฏ รงัษีเทียนไชย นายอวยชยั ตันทโอภาส นายสทิธชัิย ชยัเกรยีงไกร ดร. พิษณ ุวเิชียรสรรค์ นายววัิฒน์ เตชะไพบูลย์  
พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร ก�าภ ูณ อยุธยา ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตงัคสมบัต ินายไมเคลิ เล่า ไวย เคยีง ศาสตราจารย์คนึง  
ฦๅไชย นายมน ูเลยีวไพโรจน์ นายประสทิธิ ์โฆวิไลกลู นางสาวพจนย์ี ธนวรานชิ นายแพทย์ชาตร ีบานช่ืน รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษตกิา  
คงสมพงษ์  และนายอึ๊ง ตัก พัน (“กรรมการอิสระ”) กรรมการอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท�าธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติตามที่ได้ระบุไว้
ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้และกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียท่ีได้รับอนุมัติดังกล่าว เป็นธุรกรรมท่ีได้ท�าข้ึนตามข้อก�าหนดทางการค้า
ปกติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มบริษัทและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

9.2  ตามเหตุผลที่ได้ระบุไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้ กรรมการอิสระแนะน�าให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเห็นชอบกับวาระที่ 9  
ซึ่งเป็นมติสามัญเกี่ยวกับการเสนอต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 นี้
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10. คำาแถลงความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านต่างรับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวกนี้ โดยกรรมการได้ด�าเนินการ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมท้ังหมดตามความรูแ้ละความเช่ือของตนอย่างดท่ีีสดุ และยืนยันว่าภาคผนวกนีมี้ความเพียงพอ 
และถูกต้อง และเปิดเผยข้อเท็จจริงท่ีเป็นสาระส�าคัญเกี่ยวกับการเสนอการแก้ไขเพ่ิมเติมและการต่ออายุธุรกรรมท่ีได้รับอนุมัติจาก 
ผู้ถือหุ้น บริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งกรรมการไม่ทราบข้อเท็จจริงใดๆ เกี่ยวกับการละเว้น ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อมูลที่ระบุ
ในภาคผนวก ส�าหรับข้อมูลในภาคผนวกท่ีถูกตัดทอนจากฉบับท่ีได้จัดพิมพ์หรือจากแหล่งข้อมูลท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือได้รับ
จากแหล่งท่ีสามารถอ้างอิงช่ือนั้น ความรับผิดชอบของกรรมการแต่เพียงประการเดียวคือกรรมการจะต้องม่ันใจว่าข้อมูลดังกล่าว เป็น
ข้อมูลท่ีได้รับตัดทอนอย่างเหมาะสมและถูกต้องจากแหล่งท่ีมาเหล่านั้น และ/หรือ มีการเผยแพร่ซ�้าในภาคผนวกฉบับนี้ในรูปแบบและ
บริบทที่เหมาะสม

11. สิ่งที่ผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติ
11.1 ผู้ถอืหุ้นนอกเหนอืจากผูท่ี้ถอืหุ้นของบรษัิทผ่านศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ของตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ (“ซดีพี”ี) ซ่ึงไม่สามารถเข้าร่วม 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ได้ และประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 แทนตน จะต้องกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะท่ีได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ลงนาม โดย (ก) ส่งมาท่ีส�านักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 
อาคารแสงโสม ช้ัน 6 เลขท่ี 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทยไม่ช้ากว่า  
24 ช่ัวโมง ก่อนเวลาเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 หรือ (ข) ส่งมาท่ีสถานท่ีจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2562 ก่อนเร่ิมประชุม โดยส่งถึงเลขานุการบริษัทตามวิธีการท่ีระบุไว้ในแบบหนังสือมอบฉันทะ ท้ังนี้ การท่ีผู้ถือหุ้น 
ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทไม่เป็นการตัดสิทธิผู ้ถือหุ้นคนดังกล่าวในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ถ้าผู้ถือหุ้นสามารถกระท�าได้

11.2 บุคคลใดซ่ึงถือหุ้นโดยมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่กับซีดีพี สามารถแจ้งให้ซีดีพีใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ�านวนหุ้นซ่ึงฝากไว้ใน
บัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกแบบค�าสั่งออกเสียง (Voting Instruction Form) ซ่ึงได้แนบมาพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชมุประจ�าปี 2562 ลงนามและส่งกลบัตามวธิกีารในข้อก�าหนดท่ีระบไุว้ในแบบค�าสัง่ออกเสยีงโดยเรว็ท่ีสดุ เพ่ือให้แบบค�าสัง่
ออกเสียงไปถึงยังซีดีพี ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบค�าสั่งออกเสียงภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 23 มกราคม 
2562 อย่างไรก็ตาม จะพบว่าตามกฎหมายไทย ประกอบกับข้อมูลท่ีเปิดเผยในหนังสือช้ีชวนของบริษัท ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 
2549 เฉพาะซีดีพีเท่านั้นท่ีจะมีรายช่ือปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ซีดีพีจะเป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิตามกฎหมายใน
การออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 แต่เพียงผู้เดียว

11.3 บุคคลใดซ่ึงถือหุ้นโดยมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่กับซีดีพี ท่ีประสงค์จะเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนภายใต้ชื่อตนเอง  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้องด�าเนินการโอนหุ้นของตนเองออกจากระบบของซีดีพี และ
ท�าการจดทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะท�าการปิดสมุด
ทะเบียนผูถ้อืหุ้นเพ่ือพักการโอนหุ้น และก�าหนดรายช่ือผูถ้อืหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 นอกจากนี้ หุ้นที่ถูกโอนออกจากระบบของซีดีพี จะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้
จนกว่าจะถกูโอนกลบัเข้าไปฝากในระบบซีดพีี ในการนี ้การโอนดงักล่าวจะต้องมกีารเสยีภาษีและค่าธรรมเนยีมต่างๆ ท้ังนี ้หากท่าน 
ต้องการค�าแนะน�าเกี่ยวกับกระบวนการโอนหุ้นและทะเบียนหุ้น ท่านสามารถติดต่อ ซีดีพี ได้ท่ี (65) 6535 7511 (หรือผ่าน 
อีเมล cdp@sgx.com)

12. อื่นๆ 
12.1 ตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ จะไม่รบัผดิชอบส�าหรบัความถกูต้องของค�าแถลงหรอืความเห็นหรอืรายงานท่ีปรากฏในภาคผนวกฉบับนี้

12.2 ถ้าท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหา หรือไม่แน่ใจว่าควรจะกระท�าการใด ท่านควรปรึกษานายหน้าซ้ือขายหุ้นของท่าน  
ผู้จัดการธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย นักบัญชี หรือที่ปรึกษาอิสระอื่นที่มีความเชี่ยวชาญทันที

12.3 ถ้าท่านขายหุ้นสามัญของบริษัทท้ังหมดไปแล้ว กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้ให้กับผู้ซ้ือ หรือธนาคาร หรือนายหน้าซ้ือขายหุ้น  
หรือตัวแทนที่ด�าเนินการขายเพื่อส่งต่อไปยังผู้ซื้อ
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ตาราง 1 ของภาคผนวก

การอนุมัติโดยทั่วไปในการดำาเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

บริษัทคาดว่าในการด�าเนินธุรกรรมตามปกตินั้น บริษัทอาจยังคงต้องเข้าท�าธุรกรรมบางประเภทกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียของบริษัท 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงประเภทของธุรกรรมท่ีจะกล่าวถึงด้านล่างนี้ ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาถึงลักษณะของธุรกรรมด้านธุรกิจการค้า
ท่ีต้องการความรวดเร็ว บริษัทเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทท่ีจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้เข้าท�าธุรกรรมกับบุคคลท่ีมี 
ส่วนได้เสียดังกล่าวส�าหรับการด�าเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัท ท้ังนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องท�าข้ึนตามข้อก�าหนดทางการค้า 
อันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย

ตามที่ก�าหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนสามารถขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการท�าธุรกรรมประจ�า
กบับุคคลท่ีมีส่วนได้เสยี โดยธรุกรรมดังกล่าวมีลกัษณะเป็นไปในทางการค้าหรอืก่อให้เกดิรายได้ หรอืจ�าเป็นในการด�าเนนิกจิการประจ�าวนั  
ธุรกรรมเหล่านี้อาจไม่รวมถึงธุรกรรมเกี่ยวกับการซ้ือหรือขายสินทรัพย์ การเข้าท�าข้อตกลง หรือการด�าเนินธุรกิจต่างๆ ท่ีมิได้เป็น 
ส่วนหนึ่งของการด�าเนินกิจการประจ�าวันของบริษัท

ตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 920(1) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ การอนุมัติโดยท่ัวไปส�าหรับการด�าเนินธุรกรรมกับบุคคลท่ีมี 
ส่วนได้เสียจะต้องได้รับการต่ออายุทุกปี ข้อมูลที่จ�าเป็นตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 920(1)(ข) มีดังต่อไปนี้

(ก) ประเภทของบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียซ่ึงบุคคลท่ีมีความเสี่ยง (ตามค�านิยามท่ีได้ก�าหนดไว้ในข้อ 904(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับ 
หลักทรัพย์) จะด�าเนินธุรกรรมด้วย 

(ข) ลักษณะของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ

(ค) พื้นฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ที่มีต่อบุคคลที่มีความเสี่ยง

(ง) วิธีหรือขั้นตอนในการก�าหนดราคาธุรกรรม

(จ) ความเห็นของท่ีปรึกษาการเงินอิสระว่าวิธีหรือขั้นตอนดังกล่าวในข้อ (ง) เพียงพอหรือไม่เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าธุรกรรมท้ังหลายจะมี 
การด�าเนินการตามข้อก�าหนดในทางการค้าปกติและจะไม่ท�าให้ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียหาย (เท่าที่สามารถ
ปรับใช้ได้)

(ฉ) ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีคณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างออกไปจากความเห็นของ 
ที่ปรึกษาการเงินอิสระ (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้) 

(ช) ค�าแถลงจากบริษัทว่าบริษัทจะด�าเนินการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกครั้ง ถ้าวิธีหรือขั้นตอนการด�าเนินการในข้อ (ง) ข้างต้น
นั้นเป็นวิธีหรือขั้นตอนที่ไม่เหมาะสม และ

(ซ) ค�าแถลงว่าบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียง และได้ด�าเนินการใดๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวจะงดออกเสียง
ในวาระที่เกี่ยวกับการอนุมัติธุรกรรมนั้นด้วย 

ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นถ้าได้รับการต่ออายุ จะมีผลบังคับใช้จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ค�านิยามและความหมายในภาคผนวก ซึ่งมีธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้นฉบับนี้เป็นเอกสารแนบ จะมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่ก�าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

• “กลุ่ม” หมายถึง บริษัท บริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทร่วมของบริษัทซึ่งนับเป็น “บุคคลที่มีความเสี่ยง” ตามความหมายที่ก�าหนด
ไว้ในข้อ 904(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ และ

• “กลุ่มไทยเบฟ” หมายถึง บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท
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ประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
ธุรกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสามารถน�ามาใช้ได้กับธุรกรรมของ “กลุ่ม” กับ บุคคลท่ีเกี่ยวข้องของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และ 
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุมของบริษัท (โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุม ให้เรียกรวมกัน
ว่า “บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ” และ “บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ” แต่ละราย)

ธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติซึ่งไม่ได้อยู่ภายในขอบเขตของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องที่ก�าหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์

ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Transactions)
ธรุกรรมท่ีเกีย่วกบัการให้หรอืการได้รบัซ่ึงสนิค้าและบรกิารในกจิการอันเป็นปกตธิรุกจิของกลุม่บรษัิทหรอืท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการด�าเนนิกจิการ
ประจ�าวนัของกลุม่บรษัิทท่ีท�ากบับุคคลท่ีมีส่วนได้เสยีท่ีได้รบัอนมัุต ิ(ท้ังนี้ไม่รวมถงึการซ้ือหรอืขายสนิทรพัย์ การเข้าท�าข้อตกลง หรือการ
ด�าเนินธุรกิจทั้งหลายที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินกิจการประจ�าวันของบริษัท) ซึ่งเป็นธุรกรรมที่จะอยู่ภายใต้ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้นแล้ว (Shareholders’ Mandate) (“ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Transactions)”) ได้แก่

(ก) การซ้ือวตัถดิุบและวสัดใุนการบรรจหีุบห่อ (Packaging Material) จากบุคคลท่ีมีส่วนได้เสยีท่ีได้รบัอนมัุต ิรวมถงึขวดแก้วใหม่และขวด
แก้วที่ใช้แล้ว กระป๋องอลูมิเนียม กากน�้าตาล สมุนไพรเพื่อใช้ในการผลิตหัวเชื้อเบียร์ (Beer Concentrate) กล่องกระดาษ (Carton) 
และฝาครอบ (Cap)

(ข) การท�าประกันและการบริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท�าประกันกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ

(ค) การซื้อของใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคทุกประเภทในส�านักงานและในสถานที่เก็บสินค้าจากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึง
กระดาษช�าระและน�้าตาลส�าหรับใช้ในส�านักงาน เศษเหล็ก ถุงใส่มอลท์ และแผ่นไม้

(ง) การได้รับบริการต่างๆ จากบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียท่ีได้รับอนุมัติ รวมถึงการจัดซ้ือจัดจ้าง บริการท่ีเกี่ยวกับ การจัดเตรียมสถาน
ท่ีพัก พาหนะ และสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับกรรมการของบริษัท และ/หรือ ของบริษัทย่อย การฝึกอบรมพนักงาน การ
ติดต่อสื่อสารด้านโทรคมนาคม และการอนุญาตให้ใช้ซอฟท์แวร์ ตลอดจนบริการท�าการตลาด การโฆษณา และการบริหารงาน  
รวมถึงการบริการการผลิตและการจัดจ�าหน่ายสินค้า

(จ) การเช่า หรือการเช่าช่วง ส�านักงาน คลังสินค้า รถโดยสาร และที่ดินจากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ

(ฉ)  การให้บรกิารกบับุคคลท่ีมีส่วนได้เสยีท่ีได้รบัอนมัุต ิรวมถงึการจดัซ้ือจดัจ้าง การให้บรกิารพัฒนาสนิทรพัย์ การโฆษณาประชาสมัพันธ์ 
และบริการการขาย ตลอดจนการให้บริการการผลิต

(ช)  การให้เช่าหรือให้เช่าช่วงส�านักงาน คลังสินค้า รถยนต์โดยสาร และที่ดินกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ

(ซ)  การขายกากน�้าตาลและผลผลิตพลอยได้ให้แก่บุคคลท่ีมีส่วนได้เสียท่ีได้รับอนุมัติ รวมถึงปุ๋ย ขวดแก้วท่ีใช้แล้ว และเศษวัสดุจาก
โรงงาน เช่น อลูมิเนียม เศษแก้ว และเศษกระดาษ

(ฌ) การขายเบียร์ สุรา น�้าดื่ม โซดา และสินค้าอื่นๆ ให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ และ

(ญ) การให้หรือรับซ่ึงสินค้าและ/หรือบริการอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้หรือรับซ่ึงสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (ก) ถึง 
(ฌ) ดังกล่าวข้างต้น



39

เหตุผลและประโยชน์ของธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
กลุ่มบริษัทมีการเข้าท�าหรือจะเข้าท�าธุรกรรมท่ีเป็นการท�าธุรกิจปกติกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียธุรกรรมเหล่านี้เป็นธุรกรรมท่ีเกิดเป็น
ประจ�า และอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดก็ได้ หรือเกิดข้ึนทุกๆ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง กรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า การแก้ไขเพ่ิมเติมนี ้
จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทที่จะท�าธุรกรรม หรือยังคงท�าธุรกรรมต่อไปกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ

กรรมการบรษิทัเชือ่ว่ากลุม่บรษิทัจะได้รบัประโยชนจ์ากการท�าธรุกรรมต่างๆ กบับคุคลทีม่สีว่นได้เสยีที่ได้รบัอนมุตั ิธรุกรรมที่ได้รบัอนมุตั ิ
จากผูถ้อืหุ้น และการต่ออายุธรุกรรมท่ีได้รบัอนมัุตจิากผูถ้อืหุ้นในแต่ละปี จะช่วยลดความจ�าเป็นท่ีจะต้องจดัประชุมผูถ้อืหุ้นเพ่ือให้ผูถ้อืหุ้น 
อนุมัติเป็นครั้งคราวเม่ือมีการเข้าท�าธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีแนวโน้มเป็นบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียท่ีได้รับอนุมัต ิ
จากผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นการลดเวลาในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส�าคัญโดยไม่ขัดกับวัตถุประสงค์
ของบริษัทหรือมีผลกระทบในด้านลบกับโอกาสในการประกอบธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

ธุรกรรมท่ีได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น มีเจตนาเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการท�าธุรกรรมท่ีเป็นการด�าเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัท 
ซ่ึงในบางครั้งเป็นธุรกรรมท่ีท�ากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซ่ึงตั้งอยู่บนเงื่อนไขท่ีว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรม 
ที่ด�าเนินการเป็นไปตามข้อก�าหนดทางการค้าปกติและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย

การเปิดเผยมูลค่ารวมของการท�าธรุกรรมกบับุคคลท่ีมีส่วนได้เสยี ซ่ึงด�าเนนิการตามธรุกรรมท่ีได้รบัอนมัุตจิากผูถ้อืหุ้นท่ีเกดิขึน้ในระหว่าง
รอบปีบัญชีปัจจบัุน จะจดัท�าตามแบบท่ีก�าหนดไว้ในคูมื่อเกีย่วกบัการรบัหลกัทรพัย์ และเป็นไปตามขอบเขตท่ีก�าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์
สิงคโปร์ และจะต้องเปิดเผยในรายงานประจ�าปี ส�าหรับปีบัญชีนั้นๆ

ขั้นตอนการตรวจสอบธุรกรรมที่ทำากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Review Procedures for Interested Person Transactions) 
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทได้พิจารณา ตรวจสอบ และอนมุติั (ถ้ามข้ีอก�าหนดระบุไว้) ธรุกรรมท่ีกลุม่บรษัิทท�ากบับุคคลท่ีมีส่วนได้เสยี  
ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งนายอึ๊ง ตัก พัน (Mr. Ng Tat Pun) ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นหัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนของการท�าธรุกรรมระหว่างกลุม่บริษัทกบับุคคลท่ีมี
ส่วนได้เสีย (Lead Independent Director for Interested Person Transactions) (“หัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการท�าธุรกรรม
กับบุคคลท่ีมส่ีวนได้เสยี”) นอกจากนี ้บรษัิทยังก�าหนดข้ันตอนการอนมัุติในการท�าธรุกรรมเพ่ือให้แน่ใจว่าธรุกรรมท่ีท�ากบับุคคลท่ีมีส่วนได้
เสียได้กระท�าขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อก�าหนดทางการค้าปกติ (On an Arm’s Length Basis 
and Normal Commercial Terms)

ขั้นตอนการตรวจสอบและข้อจำากัดในการอนุมัติ
โดยท่ัวไป กลุม่บรษัิทได้ก�าหนดข้ันตอนการอนมุตัิในการท�าธรุกรรมเพ่ือให้แน่ใจว่าธรุกรรมท่ีกลุม่บรษัิทท�ากบับุคคลท่ีมีส่วนได้เสยี รวมถงึ 
ธรุกรรมท่ีได้รับอนมัุตท่ีิท�ากบับุคคลท่ีมส่ีวนได้เสยีท่ีได้รบัการอนมุตั ิ(Mandated Interested Persons) ได้กระท�าข้ึนเสมือนหนึง่เป็นธรุกรรม
ท่ีท�ากบับุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อก�าหนดทางการค้าปกตแิละสอดคล้องกบันโยบายและข้อปฏบัิติในทางการค้าปกตขิองกลุม่บรษัิท 
และบนเงื่อนไขที่มิได้เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียมากไปกว่าที่ได้ให้แก่หรือที่ได้รับจากบุคคลภายนอก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีการน�าขั้นตอนในการตรวจสอบต่อไปนี้มาบังคับใช้

(1)	 การจัดหาและการจัดซื้อสินค้าและการได้รับบริการ

 (ก) การจัดหาและการจัดซ้ือสินค้าท้ังหลายท่ีกระท�าเป็นประจ�าโดยกลุ่มบริษัท ซ่ึงเป็นไปตามทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท
หรือท่ีจ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินกิจการประจ�าวันของกลุ่มบริษัท ซ่ึงรวมถึงการจัดหาและการจัดซ้ือซ่ึงเป็นธุรกรรมท่ีได้รับ 
การอนุมัติท่ีท�ากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียท่ีได้รับการอนุมัติ (เช่น ธุรกรรมท่ีกล่าวถึงในข้อ (ก) (ข) (ค) (ง) และ (ญ) ข้างต้น  
ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยท่ัวไปในการด�าเนินธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมท่ีได้รับการอนุมัติ (General  
Mandate for Interested Person Transactions - Mandated Transactions)”) ธุรกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของ 
ข้ันตอนการควบคุมภายใน (Internal Control Procedures) ซ่ึงระบุถึงรายละเอียดในประเด็นต่างๆ เช่น องค์ประกอบของ 
อ�านาจในการอนมัุตภิายใน ข้อจ�ากดัในการอนมัุติ จ�านวนคู่ค้าท่ีเป็นผูเ้สนอราคา (อย่างน้อยสองราย) และข้ันตอนในการตรวจสอบ  
โดยหลักการดังกล่าวนี้ก�าหนดขึ้นเพ่ือให้บริษัทได้รับสินค้าและ/หรือบริการท่ีดีท่ีสุดภายใต้เงื่อนไขท่ีดีท่ีสุดจากการเสนอราคา
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แข่งขัน (ตามท่ีเหมาะสม) ดังนัน้ ในการก�าหนดว่าราคาและเงือ่นไขท่ีบุคคลท่ีมีส่วนได้เสยีน�าเสนอนัน้ ยุติธรรมและสมเหตสุมผล
หรือไม่นั้น จะน�าปัจจัยต่างๆ มาใช้ในการพิจารณา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงปัจจัยเกี่ยวกับตารางเวลาการส่งมอบ การปฏิบัติ
ตามรายละเอียดท่ีก�าหนด ความเป็นมาในอดีต (Track Record) ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ การให้ราคาพิเศษ (Preferential 
Rate) ส่วนลดหรือการคืนเงินกรณีท่ีมีการซ้ือจ�านวนมาก นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบธุรกรรมแต่ละธุรกรรมท่ีกลุ่มบริษัทท�า
กบับุคคลท่ีมีส่วนได้เสยี ซ่ึงธรุกรรมดงักล่าวอาจจะต้องได้รบัการอนมุตัเิป็นการล่วงหน้าจากผูม้อี�านาจอนมัุตท่ีิเป็นกรรมการหรอื 
ผูด้�ารงต�าแหน่งจดัการของกลุม่บรษัิท (ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีมีส่วนได้เสยีหรอืไม่เป็นบุคคลท่ีเกีย่วข้องกบับุคคลท่ีมีส่วนได้เสยี) และเป็น
บุคคลท่ีไม่มีส่วนได้เสยีในธรุกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม (“ผูม้อี�านาจอนมุตั”ิ) ท้ังนี ้ข้ึนอยู่กบัมลูค่าของธรุกรรม ดงันี้  

ข้อจ�ากัดในการอนุมัติ ผู้มีอ�านาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน 
500,000 บาท

รองกรรมการผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าท่ีในต�าแหน่งท่ีเทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 
500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

กรรมการผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ในต�าแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 
5,000,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท

รองประธานกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ีในต�าแหน่งท่ีเทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่า 
เกิน 10,000,000 บาทแต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท

ประธานกรรมการ

ธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 
20,000,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

รองประธานกรรมการ และ/หรือประธานกรรมการจ�านวน
สองท่าน หรือเจ้าหน้าที่ในต�าแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมท่ีท�ากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียท่ีมีมูลค่าเกินร้อยละ 3 
ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับ
การตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบจ�านวนสองท่าน โดยหนึ่งในจ�านวน
ดังกล่าวจะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณา
การท�าธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย 

  ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยทั่วไปในการด�าเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่
ได้รบัการอนมัุต”ิ ผู้มีอ�านาจอนมัุต ิ(พิจารณาจากมูลค่าของธรุกรรม) จะยงัต้องประเมนิและอนมัุตว่ิาธรุกรรมท่ีเสนอเป็นธรุกรรม
ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้หรือการรับสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (ก) (ข) (ค) และ (ง) ของหัวข้อดังกล่าวข้างต้น

 (ข) ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับข้อเสนอราคาแข่งขัน (Competitive Quotations) (ตัวอย่างเช่น ไม่มีผู้ขายสินค้าและบริการที่คล้ายคลึง 
ท่ีเป็นบุคคลภายนอกท่ีไม่มคีวามเกีย่วข้องใดๆ (โดยพิจารณาถงึจ�านวน รายละเอียด ตารางการส่งมอบ และอ่ืนๆ) หรอืถ้าสนิค้า 
นัน้โดยลกัษณะแล้วเป็นสนิค้าท่ีมีลกัษณะเฉพาะ) ผูม้อี�านาจอนมัุตติามท่ีระบุไว้ข้างต้น (ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีมีส่วนได้เสยีหรอืไม่เป็น 
บุคคลท่ีเกีย่วข้องกบับุคคลท่ีมีส่วนได้เสยี) และเป็นบุคคลท่ีไม่มส่ีวนได้เสยีในธรุกรรมดงักล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม จะเป็น 
ผู้พิจารณาราคาและเงื่อนไขท่ีบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียน�าเสนอนั้นว่ายุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่ ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับมูลค่าของ
ธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 (ค) การซ้ือขวดแก้วตามเงือ่นไขของสญัญาซ้ือขวดแก้ว ฉบับลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 ระหว่าง บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ รไีซเคิล จ�ากดั  
(เดิมชื่อ บริษัท บางนา โลจิสติค จ�ากัด) และบริษัท ไทย มาลายา กลาส จ�ากัด (“สัญญาซ้ือขายขวดแก้ว”) (Glass Bottle 
Purchase Agreement) (ตามที่ได้แก้ไข) นั้น จะถูกรวมอยู่ในธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าถ้ามีการแก้ไข
เงื่อนไขท่ีเป็นสาระส�าคัญใดๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับราคาซ้ือขายขวดแก้วตามท่ีสัญญาได้อนุญาตไว้ และการต่ออายุ
หรือการขยายระยะเวลาของสัญญาซ้ือขายขวดแก้ว เงื่อนไขดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท
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(2)	 ธุรกรรมอื่นๆ	ที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียอันมีลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นประจ�า

 (ก) บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะด�าเนินธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่ได้ระบุรวมไว้ในข้อ (1) ข้างต้น ซ่ึงธุรกรรมดังกล่าว
เป็นธุรกรรมท่ีมีลักษณะเป็นธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ�า และเป็นไปในทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท และจ�าเป็นต่อ 
การด�าเนนิกจิการประจ�าวันของกลุม่บรษัิท โดยธรุกรรมดังกล่าวรวมถงึธรุกรรมท่ีเกีย่วกบัการขายสนิค้า และการให้บรกิารแก่บุคคล 
ท่ีมส่ีวนได้เสยี การให้เช่าหรอืการให้เช่าช่วงทรพัย์สนิให้แก่ หรอืการเช่าหรอืการเช่าช่วงทรพัย์สนิจากบุคคลท่ีมส่ีวนได้เสยี และ
ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัตทิี่ท�ากบับคุคลที่มสี่วนได้เสียที่ไดร้ับการอนุมัตติามที่อ้างถงึในข้อ (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) และ (ญ) ภายใต้
หัวข้อ “การอนุมัติท่ัวไปในการด�าเนินธรุกรรมกบับุคคลท่ีมส่ีวนได้เสยี - ธรุกรรมท่ีได้รบัการอนมัุต”ิ ข้างต้น โดยบรษัิทประสงค์ท่ีจะ
เข้าท�าธรุกรรมโดยใช้ราคาตลาดหรอืราคาสนิค้าหรอืบรกิารท่ีจะให้ในขณะนัน้ และในราคาตลาดในขณะนัน้ส�าหรบัการเช่า/ให้เช่า
และการเช่า/ให้เช่าช่วงทรพัย์สนิตามเงือ่นไขทางการค้าปกตท่ีิมไิด้เอือ้ประโยชน์ต่อบุคคลท่ีมส่ีวนได้เสยีมากไปกว่าท่ีมีต่อบุคคล
ภายนอก (เท่าที่สามารถปรับใช้ได)้ (รวมทั้ง การให้ราคาพิเศษ ส่วนลดที่ให้แก่ลูกค้าพิเศษ (favored customer) หรือในกรณีทีม่ี
การซื้อสินค้าเป็นจ�านวนมาก (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)) หรือประการอืน่ใดตามวธิีปฏิบตัิทางอุตสาหกรรมที่น�ามาบงัคับใช้ ทัง้นี้

  (1)  ในส่วนของการขายสนิค้าและการให้บรกิารให้แก่บุคคลท่ีมีส่วนได้เสยีโดยมิได้มีการเสนอขายหรอืให้บรกิารแก่บุคคลภายนอก 
รายการดังกล่าวจะต้องจัดให้มีราคาของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการท่ีคล้ายคลึงกันอย่างน้อยสองรายซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 
ที่มิใช่บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และ

  (2) ในส่วนของการเช่า/ให้เช่า หรอืเช่า/ให้เช่าช่วงทรพัย์สนิ บรษัิทจะต้องสอบถามจากผู้ให้เช่าและ/หรอืผูเ้ช่าทรพัย์สนิท่ีมีขนาด
สถานท่ีตัง้ และการใช้ประโยชน์อย่างเดียวกนัอย่างน้อยสองรายซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกท่ีมิใช่บุคคลท่ีมส่ีวนได้เสยีหรอืบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

  นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบธุรกรรมแต่ละธุรกรรมท่ีกลุ่มบริษัทท�ากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย และ ธุรกรรมดังกล่าวอาจจะต้อง 
ได้รบัการอนมัุตเิป็นการล่วงหน้าจากผูมี้อ�านาจอนมัุติท่ีเป็นกรรมการหรอืผูด้�ารงต�าแหน่งจดัการของกลุม่บรษัิท (ซ่ึงไม่เป็นบุคคล 
ท่ีมีส่วนได้เสยีหรอืเป็นบุคคลท่ีเกีย่วข้องกบับุคคลท่ีมีส่วนได้เสยี) และเป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้เสยีในธรุกรรมดงักล่าวไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าทางธุรกรรม

ข้อจ�ากัดในการอนุมัติ ผู้มีอ�านาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน 
200,000 บาท

รองกรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าท่ีในต�าแหน่งท่ีเทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 
200,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในต�าแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 
500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

รองประธานกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีในต�าแหน่งท่ีเทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 
5,000,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มี
ตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

ประธานกรรมการ

ธุรกรรมท่ีท�ากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียท่ีมีมูลค่าเกินร้อยละ 3  
ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับ
การตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบจ�านวนสองท่าน โดยหนึ่งในจ�านวน 
ดังกล่าวจะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณา
การท�าธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย 

  ในส่วนท่ีเกีย่วกบัข้อ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การอนมัุตโิดยท่ัวไปในการด�าเนนิธรุกรรมกบับุคคลท่ีมีส่วนได้เสยี - ธรุกรรมท่ีได้รบั 
การอนุมัติ” ผู้มีอ�านาจอนุมัติ (พิจารณาจากมูลค่าของธุรกรรม) จะยังต้องประเมินและอนุมัติว่าธุรกรรมท่ีเสนอเป็นธุรกรรม 
ท่ีเกดิขึน้จากหรอืเกีย่วเนือ่งกบัการให้หรอืการรบัสนิค้าและ/หรอืบรกิารตามข้อ (จ) (ฉ) (ช) (ซ) และ (ฌ) ภายใต้หัวข้อดงักล่าวข้างต้น
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 (ข)  ในกรณท่ีีไม่มีอตัราหรอืราคาตลาดในขณะนัน้ ไม่ว่าเนือ่งมาจากลกัษณะของสนิค้าท่ีเสนอขายหรอืการให้บรกิาร หรอืเนือ่งมาจาก 
การไม่มี หรือไม่สามารถหาราคาจากบุคคลภายนอกหรือแหล่งอื่นใดในทางปฏิบัติได้ กลุ่มบริษัทจะก�าหนดราคาส�าหรับ
สินค้าและบริการเหล่านี้ตามหลักปฏิบัติในทางการค้าปกติและตามนโยบายการก�าหนดราคาของกลุ่มบริษัทซ่ึงจะสอดคล้อง
กับส่วนต่างก�าไร (Margin) ปกติท่ีกลุ่มบริษัทจะได้รับจากสินค้าและบริการท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงท่ีกลุ่มบริษัทท�ากับบุคคล
ภายนอก โดยในการก�าหนดราคาส�าหรบัธรุกรรมท่ีพึงช�าระโดยบุคคลท่ีมส่ีวนได้เสยีท่ีได้รบัการอนมุติัส�าหรบัสนิค้าหรอืบรกิาร 
ดังกล่าวนี้ บริษัทจะน�าปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณา ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง จ�านวน ปริมาณการบริโภค ข้อก�าหนด 
ของลูกค้า รายละเอียด ระยะเวลาของสัญญาและกลยุทธ์ (Strategic Purpose) ของธุรกรรม ในส่วนของการเช่า/ให้เช่า 
และการเช่า/ให้เช่าช่วงทรพัย์สนินัน้ ถ้าไม่มีราคาตลาดของค่าเช่าในขณะนัน้ ไม่ว่าเนือ่งจากการไม่มีหรอืไม่สามารถหาราคาค่า
เช่าเปรยีบเทียบได้ในทางปฏบัิตหิรอืโดยเหตปุระการอ่ืน กลุม่บรษัิทจะก�าหนดอตัราค่าเช่าตามวธิปีฏบัิติในทางธรุกจิอันเป็นปกติ
และตามนโยบายการก�าหนดราคาของกลุม่บรษัิท นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาถงึมูลค่าของธรุกรรมท่ีท�ากบับุคคลท่ีมีส่วนได้เสยี  
ผูมี้อ�านาจให้การอนมัุตท่ีิระบุไว้ในข้อ (ก) ข้างต้น (ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีมีส่วนได้เสยีหรอืไม่เป็นบุคคลท่ีเกีย่วข้องกบับุคคลท่ีมีส่วนได้เสยี)  
และเป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้เสยีในธรุกรรมดงักล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม จะเป็นผูก้�าหนดว่าราคาและเงือ่นไขต่างๆ ท่ีบุคคล
ท่ีมีส่วนได้เสยีเสนอมานัน้ยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรอืไม่

(3)	 ธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ�า

บรษัิทอาจท�าธรุกรรมกบับุคคลท่ีมส่ีวนได้เสยีท่ีไม่ได้ระบุรวมไว้ในข้อ (1) และ (2) ข้างต้น และไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ของธรุกรรมท่ีได้รบั 
อนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นคร้ังคราว ซ่ึงธุรกรรมดังกล่าวไม่ได้เกิดข้ึนเป็นประจ�าหรือเป็นธุรกรรมท่ีมิได้ท�าข้ึนตามทางการค้าปกติของ
กลุ่มบริษัท หรือไม่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินกิจการประจ�าวันของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวรวมถึง ธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อ
หรือขายสินทรัพย์ การเข้าท�าข้อตกลง หรือการด�าเนินธุรกิจทั้งหลายที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินกิจการประจ�าวันของบริษัท 
ดังนั้น บริษัทจึงประสงค์ที่จะเข้าท�าธุรกรรมดังกล่าวโดยปฏิบัติตามข้อก�าหนดของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ (Listing Manual) 
รวมถึงข้อจ�ากัดการอนุมัติ การได้รับอนุมัติ และข้อก�าหนดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องภายใต้ข้อ 905 และ 906 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับ 
หลกัทรพัย์ นอกจากนี ้บรษัิทจะตรวจสอบแต่ละธรุกรรมท่ีได้กระท�า และแต่ละธรุกรรมท่ีได้กระท�าจะต้องได้รบัอนมัุตเิป็นการล่วงหน้าจาก
ผูม้อี�านาจอนมัุตท่ีิเป็นกรรมการหรอืผูด้�ารงต�าแหน่งจดัการของกลุม่บรษัิทตามท่ีก�าหนดไว้ข้างล่างนี ้(ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีมีส่วนได้เสยี 
และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีสว่นไดเ้สีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมดังกลา่ว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
โดยผู้มีอ�านาจอนุมัติจะต้องท�าการตรวจสอบธุรกรรม เพ่ือให้แน่ใจว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมท่ีกระท�าข้ึนตามข้อก�าหนดทาง 
การค้าปกติและไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

ข้อจ�ากัดในการอนุมัติ ผู้มีอ�านาจอนุมัติ

ธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน 
200,000 บาท

รองกรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในต�าแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน  
200,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในต�าแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน  
500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

รองประธานกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในต�าแหน่งที่เทียบเท่า

ธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 
5,000,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มี 
ตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด

ประธานกรรมการ

ธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 3 
ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการ
ตรวจสอบล่าสุด

กรรมการตรวจสอบจ�านวนสองท่าน โดยหนึง่ในจ�านวนดงักลา่ว 
จะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการท�า
ธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย 

ในกรณีที่ธุรกรรมที่กระท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีเช่นว่านี้อาจต้องมีการให้ข้อมูล
เพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นและอาจต้องท�าการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในธุรกรรมดังกล่าว
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ขั้นตอนในการตรวจสอบอื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทท่ีน�าโดยหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการท�าธรุกรรมกบับุคคลท่ีมีส่วนได้เสยีนัน้ จะต้องด�าเนนิการ 
ตรวจสอบธรุกรรมท่ีท�ากบับุคคลท่ีมีส่วนได้เสยีทุกธรุกรรม รวมถงึธรุกรรมท่ีได้รบัการอนมุตัด้ิวย ท้ังนี ้เพ่ือให้แน่ใจว่ากลุม่บรษัิทได้ปฏบัิติ
ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (โดยเฉพาะ หมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์) 

นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทจะต้องด�าเนนิการตามข้ันตอนดงัต่อไปนี ้เพ่ือระบุธรุกรรมของบุคคลท่ีมีส่วนได้เสยี (รวมถงึธรุกรรมท่ีได้รบัการอนมัุต)ิ 
และบุคคลท่ีมีส่วนได้เสยี (รวมถงึบุคคลท่ีมีส่วนได้เสยีท่ีได้รบัการอนมัุต)ิ รวมถงึการบันทึกธรุกรรมท่ีท�ากบับุคคลท่ีมีส่วนได้เสยีทุกธรุกรรม

(ก) ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) ของกลุ่มบริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนธุรกรรมท้ังหลายท่ีกลุ่มบริษัท
ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (และเกณฑ์ในการเข้าท�าธุรกรรมดังกล่าวรวมทั้งข้อเสนอ 
ราคาเพื่อใช้สนับสนุนเกณฑ์ดังกล่าว) ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติหรือไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก็ตาม และ

(ข) ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทจะจัดส่งรายงานธุรกรรมท่ีกลุ่มบริษัทเข้าท�ากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียทุกธุรกรรม
ซ่ึงได้มีการบันทึก ตลอดจนหลักเกณฑ์การเข้าท�าธุรกรรมท่ีกลุ่มบริษัทท�ากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียซ่ึงได้มีการบันทึกไว้ให้แก ่
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ แผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีของบริษัทจะระบุครอบคลุมถึงการตรวจ
สอบธุรกรรมท่ีท�ากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียท้ังหลาย รวมท้ังข้ันตอนการตรวจสอบท่ีก�าหนดข้ึนเพ่ือตรวจสอบธุรกรรมท่ีกลุ่มบริษัท 
ท�ากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสยี รวมท้ังธรุกรรมท่ีได้รบัการอนมัุต ิหรอืธรุกรรมท่ีกลุม่บรษัิทท�ากบับุคคลท่ีมีส่วนได้เสยีท่ีใช้บังคบัอยู่ ท่ีได้ม ี
การต่ออายุหรือแก้ไขใหม่ในระหว่างรอบปีบัญชีปัจจุบัน ตามธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบท่ีน�าโดยหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการท�าธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียนั้น  
จะด�าเนนิการตรวจสอบการควบคมุภายในและข้ันตอนในการตรวจสอบส�าหรับธรุกรรมท่ีท�ากบับุคคลท่ีมีส่วนได้เสยีเป็นรายไตรมาส  เพ่ือ
พิจารณาว่าธุรกรรมเหล่านั้นมีการควบคุมภายในและข้ันตอนในการตรวจสอบท่ีเพียงพอ และ/หรือสามารถปฏิบัติได้ในทางการค้า ท้ังนี้ 
เพ่ือให้แน่ใจว่าการท�าธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียได้ท�าข้ึนตามข้อก�าหนดอันเป็นปกติในทางการค้าและไม่มี 
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบรษัิทและผูถ้อืหุ้นรายย่อยของบรษัิท โดยในส่วนท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบรษัิทจะต้องด�าเนนิการให้แน่ใจว่าบรษัิทได้ปฏบัิตติามขัน้ตอนการตรวจสอบท่ีก�าหนดไว้แล้วหรอืไม่ นอกจากนี ้ในระหว่างการตรวจสอบ 
ท่ีกระท�าข้ึนเป็นครั้งคราวโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นว่า การควบคุม
ภายในและข้ันตอนการตรวจสอบส�าหรับธุรกรรมท่ีท�ากับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียนั้น ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอท่ีจะแน่ใจได้ว่าธุรกรรมท่ี
ท�ากบับคุคลทีม่สีว่นได้เสยีนัน้ จะท�าขึน้ตามข้อก�าหนดปกติในทางการค้าและจะไม่กระทบต่อผลประโยชนข์องบรษิทัและผูถ้อืหุน้รายย่อย 
ของบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทจะน�าเรือ่งเสนอกลบัไปยังผูถ้อืหุ้นเพ่ือขอให้ผูถ้อืหุ้นมีมตเิกีย่วกบัธรุกรรมท่ีได้รบัอนมัุตจิาก 
ผูถ้อืหุ้นใหม่ ซ่ึงจะอยู่บนหลกัเกณฑ์ของการควบคุมภายในและข้ันตอนในการตรวจสอบธรุกรรมกบับุคคลท่ีมีส่วนได้เสยีท่ีได้รบัการอนมัุต ิ
ชุดใหม่ (ตามกฎข้อ 920(1)(ข)(4) และ (7) ของคูมื่อเกีย่วกบัการรบัหลกัทรพัย์) ท้ังนี ้ในระหว่างระยะเวลาท่ีขออนมัุตจิากผูถ้อืหุ้นอกีครัง้นัน้ 
ธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากคณะกรรมตรวจสอบ

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบการควบคุมภายในและข้ันตอนในการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น สมาชิกรายใดๆ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ไม่เป็นอิสระ จะต้องละเว้นจากการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทจะมีความรบัผิดชอบโดยรวมในการก�าหนดขัน้ตอนการตรวจสอบ และมอี�านาจในการมอบหมายอ�านาจ
ให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทตามที่เห็นสมควร
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ตาราง 2 ของภาคผนวก
ตัวอย่างรายชื่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ ณ วันที่ของภาคผนวก

บุคคลท่ีมีส่วนได้เสยีท่ีได้รบัอนมัุต ิณ วนัท่ีของภาคผนวกนี ้จะรวมถงึแต่ไม่จ�ากดัเฉพาะรายชือ่ของบรษัิทและองค์กรตามท่ีระบุไว้นีเ้ท่านัน้ 
เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย รายชื่อดังกล่าวนี้ไม่ได้ระบุรายชื่อทั้งหมดของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ

1. บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (1) 31. บริษัท ที.ซี.ซี. เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ จ�ากัด (7)

2. บริษัท บางนากลาส จ�ากัด 32. บริษัท เทอราโกร จ�ากัด (8)

3. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จ�ากัด 33. บริษัท เครืออาคเนย์ จ�ากัด (9)

4. บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดด้ิง จ�ากัด (2) 34. บรษัิท ที.ซี.ซ.ี คอมเมอร์เชียล พรอ็พเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์ จ�ากดั

5. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ�ากัด 35. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ากัด

6. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จ�ากัด 36. บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จ�ากัด

7. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) 37. บริษัท อุตสาหกรรมน�้าตาลชลบุรี จ�ากัด

8. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลต้ีส์ จ�ากัด 38. บริษัท อุตสาหกรรมท�าเครื่องแก้วไทย จ�ากัด (มหาชน)

9. บริษัท บีเจซี มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด 39. บริษัท น�้าตาลทิพย์ก�าแพงเพชร จ�ากัด (10)

10. บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ�ากัด (3) 40. บริษัท นิวอิมพีเรียล โฮเต็ล จ�ากัด (มหาชน)

11. บริษัท ชลิตลาภ จ�ากัด 41. บริษัท น�้าตาลทิพย์สุโขทัย จ�ากัด (11)

12. บริษัท โกลเด้นเวลธ์ จ�ากัด 42. บริษัท พรรณธิอร เทรดดิ้ง จ�ากัด

13. บริษัท อินทรประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 43. บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ�ากัด (มหาชน)

14. บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จ�ากัด 44. บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ�ากัด

15. บริษัท เลควิว แลนด์ จ�ากัด 45. เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด

16. บริษัท ทีซีซี แวลูโฮเทลล์ จ�ากัด (4) 46. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)

17. บรษัิท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดเิวลลอปเม้นท์ จ�ากดั 47. บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซ่ิง จ�ากัด

18. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล 48. บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จ�ากัด

19. บริษัท หนองคาย คันทรี กอล์ฟคลับ จ�ากัด 49. บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ�ากัด

20. บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จ�ากัด 50. บริษัท รัชโยธิน ทาวเวอร์ จ�ากัด

21. บริษัท พี เอส รีไซเคิล จ�ากัด 51. บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ากัด

22. บริษัท พิเศษกิจ จ�ากัด 52. บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จ�ากัด

23. บริษัท พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จ�ากัด 53. บริษัท ทีซีซีซีแอล เสนา จ�ากัด

24. บริษัท ควีนส์ปาร์ค โฮเต็ล จ�ากัด 54. บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คช่ัน จ�ากัด

25. กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ต้ีฟันด์ 55. บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)

26. บริษัท สยามประชาคาร จ�ากัด 56. บริษัท แวลู โฮเทลส์ จ�ากัด

27. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ากัด 57. บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ และ รีสอร์ท จ�ากัด

28. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) (5) 58. บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด

29. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) (6) 59. บริษัท คริสตอลลา จ�ากัด

30. บริษัท อุตสาหกรรมน�้าตาลสุพรรณบุรี จ�ากัด 60. บริษัท เทอราโกร ไบโอ-เทค จ�ากัด
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61. บริษัท ล้านช้าง ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 96. บริษัท เอเซียบุ๊คส จ�ากัด

62. บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จ�ากัด 97. บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จ�ากัด

63. บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ�ากัด 98. บริษัท แอสเสท เวิรด์ ลีเฌอร์ จ�ากัด

64. บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ�ากัด 99. บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

65. บริษัท ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น จ�ากัด (12) 100. บริษัท เกษมทรัพย์สิริ 1 จ�ากัด

66. บริษัท ทีซีซีซีแอล อโศก จ�ากัด 101. บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 7 จ�ากัด

67. บริษัท นอร์ธปาร์ค เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จ�ากัด (13) 102. บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 4 จ�ากัด

68. บริษัท ปรีดีประภา จ�ากัด 103. บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 5 จ�ากัด

69. บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จ�ากัด 104. บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 10 จ�ากัด

70. บริษัท พรพัฒนสิน จ�ากัด 105. บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 8 จ�ากัด

71. บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จ�ากัด 106. บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 9 จ�ากัด

72. บริษัท แอสเสท เวิรด์ เอสเตท จ�ากัด 107. บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

73. บริษัท เวียงสิริ จ�ากัด 108. บริษัท รีเทล เวิลด์ 6 จ�ากัด

74. บริษัท ธนสินธิ จ�ากัด 109. ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ โกลเด้นเวนเจอร์

75. บริษัท แกรนด์ ยูนิต้ี ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด 110. บริษัท วัน แบงค็อก จ�ากัด (15)

76. F&N Foods Pte Ltd 111. บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

77. บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 112. บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน จ�ากัด (16)

78. F&N Beverages Marketing Sdn Bhd 113. บริษัท พิษณุโลก บ๊ิกซี 2015 จ�ากัด

79. บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จ�ากัด 114. บริษัท บ๊ิกซี แฟรี่ จ�ากัด

80. F&N Interflavine Pte Ltd 115. บริษัท ลีพ โซลูช่ัน เอเชีย จ�ากัด

81. บริษัท แก้วกรุงไทย จ�ากัด 116. บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จ�ากัด

82. บริษัท เอเชียต๊ิก โฮเต็ล คอลเลคช่ัน จ�ากัด 117. ภูไทย กรุ๊ป จอยท์ สต๊อก คัมปะนี

83. บริษัท นอร์ท สาธร เรียลต้ี จ�ากัด 118. บรษัิท นอร์ธปาร์ค พรอ็พเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (17)

84. บรษัิท แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน) 119. บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จ�ากัด

85. บริษัท เทอราโกร แลนด์ 1 จ�ากัด 120. บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จ�ากัด

86. บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟว่ิง จ�ากัด 121. บริษัท มีเดีย ฟร้อนท์ จ�ากัด

87. บริษัท เอเชียต๊ิกเฮาส์ จ�ากัด 122. บริษัท ซีดับเบ้ิลยู ทาวเวอร์ จ�ากัด

88. บริษัท ทีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ�ากัด 123. บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จ�ากัด

89. บริษัท คอนเซพ แลนด์ 10 จ�ากัด 124. บริษัท โทนิค อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด

90. บริษัท ไทย-ไลซาท จ�ากัด 125. บริษัท ทีซีซี บางไทรภูมิพัฒน์ จ�ากัด

91. บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จ�ากัด 126. Pacific Coast Assets Inc.

92. บริษัท แก้วสารศิริ จ�ากัด 127. บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

93. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 128. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จ�ากัด (มหาชน) 

94. บริษัท นิวมัลต้ีไมน์ จ�ากัด 129. บริษัท อิมพีเรียล นครราชสีมา จ�ากัด 

95. บริษัท อินน์ไซด์ โฮเทล สุขุมวิท 50 จ�ากัด (14) 130. บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
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131. บริษัท มงคลการ พัฒนกิจ จ�ากัด 152. Best Wishes Co., Ltd.

132. บริษัท เกษตรทิพย์ (2010) จ�ากัด 153. บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนช่ันแนล เฮลท์ รีสอร์ท จ�ากัด

133. บริษัท ลาสติกา จ�ากัด 154. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง กรีนเมโทรโพลิส

134. บริษัท สหหมิงฮ้ัวพาณิชย์ จ�ากัด 155. Kesana - Golf Co., Ltd.

135. บริษัท ปากซอง แคปปิตอล จ�ากัด 156. InterContinental Singapore

136. บริษัท วีเอสแอนด์บี รีไซเคิลเน็ทเวิร์ค จ�ากัด 157. บริษัท ที.ซี.ซี.เอ็มไพร์ทาวเวอร์ จ�ากัด

137. บริษัท ศูนย์การจัดการวัสดุเหลือใช้ จ�ากัด 158. Fraser & Neave (Malaya) Sdn Bhd

138. บริษัท เฮอร์มิเทจ คอนซัลแทน จ�ากัด 159. Times Printers Private Limited

139. บริษัท พี.ไอ.ที.แฟคตอรี่ จ�ากัด 160. บริษัท คอมเมอร์เชียล โซลูช่ันส์ จ�ากัด

140. บริษัท ทรัพย์เพ่ิมพูน 8 จ�ากัด 161. บริษัท ตะวันนา บางพลี จ�ากัด (19)

141. บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 162. P I Hotel Management Limited

142. บริษัท ชินาทรัพย์ จ�ากัด 163. K.K. Shinkobe Holding

143. บริษัท คอนเซพ แลนด์ 8 จ�ากัด 164. บริษัท สาธรทรัพย์สิน จ�ากัด

144. บริษัท เจริญวรรณกิจ จ�ากัด 165. บริษัท ทรัพย์มหากิจ 8 จ�ากัด

145. F&N Vietnam Limited Liability Company 166. Ananke Holdings Pty Ltd

146. บริษัท กรีนแลนด์ 2 จ�ากัด 167. บริษัท โมโช เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ากัด

147. บริษัท วัฒนศิริคอมมูนิเคช่ัน จ�ากัด (18) 168. Xiengkeo Hotel & Resort Co., Ltd.

148. บริษัท ทรัพย์เพ่ิมพูน 5 จ�ากัด 169. 39 QGG Management Limited

149. บริษัท เอ็ม เอส แอนด์ เค ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 170. บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 12 จ�ากัด

150. บริษัท ทีซีซีซีแอล โฟร์ทีน จ�ากัด 171. Frasers Residential Investment Partnership LP

151. บริษัท ชัชวาลย์ร่วมทุน จ�ากัด

หมายเหตุ 
(1) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ากัด
(2) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
(3) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี เทรดดิ้ง จ�ากัด
(4) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท โรงแรมแม่ปิง (1988) จ�ากัด
(5) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จ�ากัด และได้แปรสภาพจากบริษัทจ�ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด
(6) บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจ�ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด
(7) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ธารา โฮเต็ล จ�ากัด
(8) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี อะโกร จ�ากัด
(9) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ที.ซี.ซี. แคปปิตอล จ�ากัด
(10) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัทอุตสาหกรรมน�้าตาลแม่วัง จ�ากัด
(11) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมน�้าตาลอุตรดิตถ์ จ�ากัด
(12) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ไลฟ์สไตล์ ฟู้ดคอร์ทส จ�ากัด
(13) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซีซีแอล นอร์ธ พาร์ค จ�ากัด
(14) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
(15) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท เกษมทรัพย์วัฒน จ�ากัด
(16) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ซี ดีสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด
(17) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท เอซีเค ริลตี้ จ�ากัด
(18) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซีซีแอล ลาดพร้าว จ�ากัด
(19) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จ�ากัด
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
(เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 10)

เอกสารข้อมูลส�าหรับผู้ถือหุ้นนี้เกี่ยวข้องกับการเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทซ่ึงจะเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562		
เพื่อพิจารณาอนุมัติ		

เอกสารข้อมูลสำาหรับผู้ถือหุ้น
1. ความเป็นมา

 คณะกรรมการบริษัทอ้างถึง (ก) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัทฉบับลงวันท่ี 10 มกราคม 2562 (“หนังสือ
เชิญประชุม”) พร้อมกับรายงานประจ�าปี 2561 (“รายงานประจ�าปี”) โดยบริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีข้ึน 
ในวนัท่ี 31 มกราคม 2562 (“การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2562”) และ (ข) วาระท่ี 10 ท่ีระบุในหนงัสอืเชิญประชมุ ได้เสนอให้ 
เป็นวาระที่ได้รับอนุมัติด้วยมติพิเศษ ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอดังกล่าวระบุไว้ในข้อ 3 ของเอกสารข้อมูลส�าหรับผู้ถือหุ้น

2. ค�าจ�ากัดความ

 ในเอกสารข้อมูลส�าหรับผู้ถือหุ้นนี้ เว้นแต่บริบทจะก�าหนดเป็นประการอื่น ค�าและข้อความต่อไปนี้ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อบังคับของบริษัท” ข้อบังคับของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 

“คณะกรรมการบริษัท” คณะกรรมการของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

“ซีดีพี” ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (The Central Depository (Pte) Limited:  
 CDP)

“บริษัท” บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 

“กรรมการบริษัท” กรรมการบริษัทของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

“กลุ่มบริษัท” บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

“วันท่ีกระท�าการได้ล่าสุด” 6 ธันวาคม 2561 หมายถึง วันท่ีสามารถกระท�าการได้ล่าสุดก่อนการจัดท�าเอกสารข้อมูล 
 ส�าหรับผู้ถือหุ้น

“คู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ คู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์
(Listing Manual)”

“ข้อบังคับของบริษัท การเสนอแก้ไขข้อ 25. ของข้อบังคับของบริษัท 
ที่มีการเสนอให้แก้ไข”

“ผู้ถือหุ้น” ผู้ถือหุ้นบริษัทที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น

“หุ้นบริษัท” หุ้นสามัญของบริษัท

“ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST)

“วาระท่ีต้องได้รับมติพิเศษ” มติท่ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงท้ังหมดของ 
 ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

“ประเทศไทย” ราชอาณาจักรไทย
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 ค�าใดท่ีเป็นเอกพจน์ให้หมายความรวมถึงค�าท่ีเป็นพหูพจน์และค�าใดท่ีเป็นพหูพจน์ให้หมายความรวมถึงค�าท่ีเป็นเอกพจน์ด้วย 
ในกรณีที่เกี่ยวข้อง ให้ค�าที่หมายถึงเพศชายหมายความรวมถึงเพศหญิงและเพศอื่นด้วยในกรณีที่เกี่ยวข้อง 

 การระบุถึงเวลาในเอกสารข้อมูลส�าหรับผู้ถือหุ้นนี้ ให้หมายถึงเวลาในประเทศไทย 

 เนือ่งจากข้อบังคบัของบริษัทเป็นเอกสารทางการท่ีเป็นภาษาไทย ข้อความท่ีถกูตดัทอนหรอืการอ้างองิใด ๆ  จากข้อบังคบัของบรษัิท
ในเอกสารข้อมูลส�าหรับผู้ถือหุ้นนี้ ได้อ้างอิงจากค�าแปลภาษาอังกฤษที่จัดท�าขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ ดังนั้น ค�าแปลภาษาอังกฤษ
ท่ีจัดท�านี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและเป็นไปตามกฎหมายไทยเท่านั้น เอกสารทางการท่ีเป็นภาษาไทยจะมีผลบังคับใช้
เหนือเอกสารที่จัดท�าเป็นภาษาอื่น 

 บรษัิทและท่ีปรึกษาของบรษัิทไม่มีส่วนรับผดิชอบต่อผู้ถอืหุ้นในกรณมีีข้อความใด ๆ  ท่ีไม่สอดคล้องกนัระหว่างฉบับภาษาอังกฤษ และ 
ค�าแปลภาษาไทยในเอกสารข้อมลูส�าหรบัผูถ้อืหุ้นฉบับนี ้ในกรณมีข้ีอความใด ๆ ในเอกสารข้อมูลส�าหรบัผูถ้อืหุ้นนีท่ี้ไม่สอดคล้องกนั 
หรือขัดแย้งกัน ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

 การอ้างถึงกฎหมายใดในเอกสารข้อมูลส�าหรับผู้ถือหุ้นนี้ ให้รวมถึงกฎหมายที่มีการแก้ไขหรือตราขึ้นใหม่ด้วย  

3. ข้อบังคับของบริษัทที่มีการเสนอให้แก้ไข 

 เนือ่งด้วยค�าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 (“ค�าสัง่ท่ี 21/2560”) เรือ่ง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ�านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงมีผลบังคับใช้วันท่ี 4 เมษายน 2560 ได้มีการแก้ไขมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญตับิรษิทัมหาชนฯ”) ซ่ึงเกีย่วข้องกบัอ�านาจของผูถ้อืหุ้นในการร้องขอให้มีการจดัการประชุม 
วิสามัญผู้ถือหุ้น  

 มาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนฯ ท่ีมกีารแก้ไขก�าหนดว่า ผูถ้อืหุ้นคนหนึง่หรอืหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใด 
ก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้อง
จัดการประชุมดังกล่าวภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น หากคณะกรรมการบริษัทไม่จัดการประชุมภายในระยะ
เวลา 45 วนัท่ีก�าหนด ผูถ้อืหุ้นซ่ึงเข้าช่ือกนัหรอืผูถ้อืหุ้นรายอ่ืนท่ีถอืหุ้นรวมกนัถงึจ�านวนตามท่ีก�าหนด สามารถเรยีกประชมุเองก็ได้
ภายใน 45 วันหลังจากครบก�าหนดระยะเวลา 45 วันที่ก�าหนด ในกรณีดังกล่าว บริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นที่อาจ
เกิดข้ึนระหว่างท่ีจัดการประชุมและต้องอ�านวยความสะดวกตามสมควร อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีองค์ประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้น 
ไม่ครบตามท่ีก�าหนดในข้อบังคบัของบรษัิท ผูถ้อืหุ้นท่ีเรยีกประชุมดงักล่าวจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกดิข้ึนในการจดัการประชมุ
ดังกล่าวให้แก่บริษัท  

 ท้ังนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ ท่ีมีการแก้ไข บริษัทได้เสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับ 
ข้อ 25. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน และ (ถ้ามี) ท�าการแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 
ให้เป็นไปตามค�าสัง่ของนายทะเบียนตามความจ�าเป็น และเหมาะสมโดยท่ีไม่กระทบต่อเนือ้หาสาระของการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคบั
ของบริษัท 
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ข้อความเดิม:

ข้อ	25.	คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผูถ้อืหุ้นเป็นการประชมุสามัญประจ�าปีภายในสีเ่ดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบัญชีของบรษัิท

	 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า	การประชุมวิสามัญ

	 คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได้สดุแต่จะเหน็สมควร	หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจ�านวนหุน้ได้
ไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้าของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมด	หรอืผูถ้อืหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสบิห้าคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่
ในสบิของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมด	จะเข้าชือ่กนัท�าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุ้นเป็นการประชุมวสิามัญ
เม่ือใดก็ได้	แต่ต้องระบุเหตผุลในการท่ีขอให้เรยีกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสอืดงักล่าวด้วย	ในกรณเีช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้
มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

แก้ไขเป็น:

ข้อ	25.	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน	4	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัท

	 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่า	การประชุมวิสามัญ

	 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร	หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน	
ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ	10	ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหนา่ยได้ทัง้หมด	จะเข้าชือ่กนัท�าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรยีก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้	แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ	
ดังกล่าวด้วย	ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน	45	วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

	 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม	ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซ่ึงเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น	
คนอืน่	ๆ	รวมกนัได้จ�านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้นัน้จะเรยีกประชมุเองก็ได้ภายใน	45	วนันบัแต่วนัครบก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม	
ในกรณเีช่นนี	้ให้ถอืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุ้นท่ีคณะกรรมการเรยีกประชุม	โดยบรษัิทต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายอันจ�าเป็นท่ีเกดิจาก
การจัดให้มีการประชุมและอ�านวยความสะดวกตามสมควร

	 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด	จ�านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุม	
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อบังคบันี	้ผูถ้อืหุ้นตามวรรคสีต้่องร่วมกนัรบัผดิชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกดิจากการจดัให้	
มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	

ส�าหรบัองค์ประชมุของการประชมุผูถื้อหุ้นนัน้ ข้อบังคับของบรษัิท ข้อ 27. ก�าหนดให้ต้องมีผูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุ้น (ถ้ามี)  
มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด 

ข้อบังคับบริษัทท่ีมีการเสนอให้แก้ไขดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติ และจดทะเบียนกับหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเกี่ยวข้องในประเทศไทย 
ก่อนที่ข้อบังคับบริษัทที่มีการเสนอให้แก้ไขครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายของประเทศไทย

ภายใต้ขอบเขตตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของไทยแล้ว ข้อบังคับของบริษัท (ซ่ึงแก้ไขตามข้อบังคับของบริษัทท่ีมีการเสนอให้แก้ไข) 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ (Listing Manual) ณ วันที่กระท�าการได้ล่าสุด

4. ข้อเสนอแนะของกรรมการบริษัท

 กรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 25. ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนฯ (ท่ีมีการแก้ไข) จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติวาระท่ี 10 ซ่ึงเป็นวาระท่ีต้องได้รับมติพิเศษเกี่ยวกับ 
ข้อบังคับบริษัทที่มีการเสนอให้แก้ไข
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5. ค�าแถลงความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบรษัิทและกรรมการบรษัิทแต่ละท่านขอแสดงความรบัผดิชอบอย่างเตม็ท่ีในความถกูต้องของข้อมูลในเอกสารข้อมูล
ส�าหรับผู้ถือหุ้นนี้ โดยกรรมการบริษัทได้ด�าเนินการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ที่จ�าเป็นและเหมาะสมทั้งหมดตามความรู้และความเชื่อ
ของตนอย่างดีท่ีสุด และยืนยันว่าเอกสารข้อมูลส�าหรับผู้ถือหุ้นนี้ได้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงท่ีเป็นสาระส�าคัญอย่างครบถ้วนและ 
ถูกต้องเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทที่มีการเสนอแก้ไข ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งกรรมการบริษัทไม่ทราบข้อเท็จจริงใด ๆ  
เกี่ยวกับการละเว้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อมูลที่ระบุในเอกสารข้อมูลส�าหรับผู้ถือหุ้นนี้ ส�าหรับข้อมูลในเอกสารข้อมูล
ส�าหรับผู้ถอืหุ้น เป็นข้อมูลท่ีถกูตดัทอนจากฉบับท่ีได้จดัพิมพ์หรอืจากแหล่งข้อมลูท่ีมกีารเปิดเผยต่อสาธารณะ หรอืได้รบัจากแหล่ง
ท่ีสามารถอ้างอิงชือ่นัน้ ความรบัผดิชอบของกรรมการบรษัิทแต่เพียงประการเดียวคือกรรมการบรษัิทจะต้องม่ันใจว่าข้อมูลดงักล่าว 
เป็นข้อมลูที่ได้รบัการตดัทอนอย่างเหมาะสมและถกูต้องจากแหลง่ทีม่า และ/หรอืมกีารเผยแพร่ซ�า้ในเอกสารข้อมลูส�าหรบัผูถ้อืหุน้ 
ในรูปแบบและบริบทที่เหมาะสม

6. สิ่งที่ผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติ

6.1 ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านทางซีดีพีซ่ึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ได้ และ
ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ

 ผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2562 แทนตน จะต้องกรอกข้อความและลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะท่ีได้แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 นี้ และส่งคืนตามค�าแนะน�าที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเร็วที่สุด โดยไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม (ก) ให้ส่ง 
ถึงส�านักเลขานุการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ณ ชั้น 6 อาคารแสงโสม เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย ไม่ช้ากว่า 24 ชัว่โมงกอ่นก�าหนดเวลาประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2562 หรอื 
(ข) ส่งมาที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ก่อนเริ่มประชุม โดยให้ส่งถึงเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้น
ส่งหนงัสอืมอบฉันทะมายงับรษัิทไม่เป็นการตดัสทิธผิูถื้อหุ้นคนดังกล่าวในการเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ด้วยตนเอง หากผู้ถือหุ้นรายนั้นสามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ 

6.2 บุคคลใดซ่ึงถอืหุ้นโดยมีบัญชหีลกัทรพัย์อยู่กบัซีดพีีสามารถแจ้งให้ซีดพีีใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเสยีงตามจ�านวนหุ้นซ่ึงฝากไว้ใน
บัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบค�าสั่งออกเสียง (Voting Instruction Form) ซึ่งได้แนบมา
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2562 และส่งกลบัตามวิธกีารในข้อก�าหนดท่ีระบุไว้ในแบบค�าสัง่ออกเสยีงโดยเรว็
ท่ีสดุ เพ่ือให้แบบค�าสัง่ออกเสยีงไปถงึยังซีดพีีตามท่ีระบุไว้ในแบบค�าสัง่ออกเสยีงภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาสงิคโปร์) ของวนัท่ี  
23 มกราคม 2562 อย่างไรก็ดี ตามกฎหมายไทยประกอบกับข้อมูลท่ีเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนของบริษัทลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 
2549 เฉพาะซีดีพีเท่านั้นท่ีจะมีรายช่ือปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ซีดีพีจะเป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิตามกฎหมายท่ี
สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 แต่เพียงผู้เดียว

6.3 บุคคลใดซ่ึงถอืหุ้นโดยมีบัญชีหลกัทรพัย์อยู่กบัซีดพีีท่ีประสงค์เข้าร่วมประชุมและใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนด้วยตนเองในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้องด�าเนินการใด ๆ ที่จ�าเป็นเพื่อโอนหุ้นของตนเองออกจากระบบซีดีพีและ
ท�าการจดทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะท�าการปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพ่ือตรวจสอบสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า
ปี 2562 นอกจากนี้ หุ้นท่ีถูกโอนออกจากระบบของซีดีพีจะไม่สามารถซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้จนกว่าหุ้นดังกล่าว
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จะถูกโอนกลับมาในระบบซีดีพี ในการนี้ การโอนดังกล่าวจะต้องมีการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท้ังนี้ หากท่านต้องการ 
ค�าแนะน�าเกีย่วกบักระบวนการโอนหุ้นและทะเบียนหุ้น ท่านสามารถตดิต่อซีดพีีท่ีหมายเลขโทรศัพท์ (65) 6535 7511 (หรอืทางอเีมล  
cdp@sgx.com) 

7. เอกสารที่สามารถตรวจสอบได้

 ส�าเนาข้อบงัคบัของบรษัิทสามารถขอตรวจสอบได้ท่ีบรษัิทตามท่ีอยูท่ี่ได้จดทะเบียนไว้ ในเวลาท�าการปกติของบรษัิท นบัตัง้แต่วนัท่ี 
ในเอกสารข้อมูลส�าหรับผู้ถือหุ้น จนถึงวันที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 

8. อื่น ๆ

8.1 ตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ไม่รบัผดิชอบส�าหรบัความถกูต้องของค�าแถลงหรอืความเห็นหรอืรายงานท่ีปรากฏในเอกสารข้อมูลส�าหรบั
ผู้ถือหุ้นนี้ 

8.2 ถ้าท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหา หรือไม่แน่ใจว่าควรจะกระท�าการใด ท่านควรปรึกษานายหน้าซื้อขายหุ้นของท่าน ผู้จัดการ
ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย นักบัญชี หรือที่ปรึกษาอิสระอื่นที่มีความเชี่ยวชาญโดยทันที 

8.3 ถ้าท่านได้ขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดไปแล้ว กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้ให้กับผู้ซื้อ หรือธนาคาร หรือนายหน้าซื้อขายหุ้น หรือ
ตัวแทนที่ท่านด�าเนินการขายหุ้นเพื่อส่งต่อไปยังผู้ซื้อต่อไป
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

เอกสารหลักฐานท่ีต้องใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 -  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยให้แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน
 -  ผู้ถือหุ้นต่างประเทศให้แสดงหนังสือเดินทาง

2. กรณีเข้าประชุมโดยการมอบฉันทะ
 กรณีทีผู่้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง กรุณาส่งหนังสอืมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะ ที่บรรลนุิติภาวะมาเข้ารว่ม 

ประชุมโดยกรอกหนังสือมอบฉันทะตามแนบให้สมบูรณ์

 2.1 การมอบฉันทะของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติต่างประเทศ
   -  แบบหนงัสอืมอบฉันทะของบรษัิทซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือ พร้อมท้ังตดิอากรแสตมป์ 20 บาท
   -  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางพร้อมรับรองส�าเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
   -  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางพร้อมรับรองส�าเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

 2.2 การมอบฉันทะของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
   -  แบบหนงัสอืมอบฉันทะของบรษัิทซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือ พร้อมท้ังตดิอากรแสตมป์ 20 บาท
   -  ส�าเนาหนงัสอืรบัรองทีอ่อกให้โดยกรมพัฒนาธรุกจิการค้า ซ่ึงแสดงช่ือของกรรมการผูมี้อ�านาจ ณ ปัจจบัุน และหลกัเกณฑ์

ในการลงนามเพื่อผูกพันบริษัท พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ�านาจของบริษัท
   -  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ�านาจซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง
   -  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางพร้อมรับรองส�าเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

 2.3 การมอบฉันทะของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
   -  แบบหนงัสอืมอบฉันทะของบรษัิทซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือ พร้อมท้ังตดิอากรแสตมป์ 20 บาท
   -  ส�าเนาหนงัสอืรบัรองการจดัตัง้บรษัิท หรอืเอกสารตามกฎหมาย หรอืหนงัสอืรบัรองประเภทอืน่ใด ซ่ึงแสดงชือ่ของกรรมการ

ผู้มอี�านาจ ณ ปัจจบัุน และหลกัเกณฑ์ในการลงนามเพ่ือผกูพันบรษัิท ซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการท่ีเกีย่วข้อง พร้อมรบัรอง 
ส�าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ�านาจของบริษัท

   -  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ�านาจหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอ�านาจซ่ึงเป็นผู้ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง

   -  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางพร้อมรับรองส�าเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

ผูร้บัมอบฉันทะจะต้องส่งหนงัสอืมอบฉันทะท่ีลงนามแล้ว พร้อมเอกสารท่ีต้องใช้ในการเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นตามรายละเอียดท่ีก�าหนดข้างต้น 
มายังบริษัทโดย (1) ส่งมาที่ส�านักเลขานุการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) อาคารแสงโสม ชั้น 6 เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย ไม่ช้ากว่า 24 ช่ัวโมงก่อนเวลาเริม่ประชมุผูถ้อืหุ้น หรอื (2) ส่งมาท่ีสถานท่ี
จดัการประชุมผูถ้อืหุ้นก่อนเริม่ประชุมโดยส่งถงึเลขานกุารบรษัิท ท้ังนี ้เพ่ือเจ้าหน้าท่ีของบรษัิทจะได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 เขียนที่....................................................
วันที่..........เดือน....................พ.ศ. ............

 
(1) ข้าพเจ้า ....................................................................................................................สัญชาติ ..............................................
อยู่บ้านเลขที่ ................................ถนน ..........................................................................ต�าบล/แขวง ........................................
อ�าเภอ/เขต ...............................................จังหวัด ...........................................................รหัสไปรษณีย์ ......................................

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม ........................................ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..........................เสียง ดังนี้
  หุ้นสามัญ ........................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................เสียง

  หุ้นบุริมสิทธิ .................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

  1. ชื่อ ............................................................................................................อายุ  ..................................................... ปี 
อยู่บ้านเลขที่ .......................... ถนน .............................................................. ต�าบล/แขวง .........................................................
อ�าเภอ/เขต .................................................... จังหวัด ...............................................รหัสไปรษณีย์ .................................... หรือ

  2. ชื่อ ............................................................................................................อายุ  ..................................................... ปี 
อยู่บ้านเลขที่ .......................... ถนน .............................................................. ต�าบล/แขวง .........................................................
อ�าเภอ/เขต .................................................... จังหวัด ...............................................รหัสไปรษณีย์ .................................... หรือ

  3. ชื่อ ............................................................................................................อายุ  ..................................................... ปี 
อยู่บ้านเลขที่ .......................... ถนน .............................................................. ต�าบล/แขวง .........................................................
อ�าเภอ/เขต .................................................... จังหวัด ...............................................รหัสไปรษณีย์ ...........................................  
  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2562 ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี  
โฮเทล แบงคอ็ก, อะ ลกัซ์ชูร ีคอลเลค็ชัน่ โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุแขวงลมุพิน ีเขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระท่ี 2 พจิารณารบัทราบผลการด�าเนนิงานของบรษิทั ส�าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 และรายงานจากคณะกรรมการบรษิทั 
 วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

หน้า........ของจ�านวน........หน้า

 นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) 75  
 176/48  นางลิ้นจี่ ช่องนนทรี 
 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ) 74 
 288/37  สุรวงศ์ สี่พระยา 
 บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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หน้า........ของจ�านวน........หน้า

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินส�ารองตามกฎหมาย รวมถึงการก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
เพื่อพักการโอนหุ้นของบริษัทและก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ และการก�าหนดอ�านาจกรรมการ
 5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  การเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระทั้งหมด
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  การเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล
 1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 2. นายอวยชัย ตันทโอภาส
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 4. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 5.2 ก�าหนดอ�านาจกรรมการ 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส�าหรับเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการท�าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O Insurance) 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระท่ี 9 พจิารณาอนมุติัการต่ออายธุรุกรรมท่ีได้รบัอนมุตัจิากผูถื้อหุน้ส�าหรบัธรุกรรมท่ีท�ากบับุคคลท่ีมส่ีวนได้เสยี (Shareholders’ 
Mandate)

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 25.
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสอืมอบฉันทะนี ้ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณท่ีีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบุไว้ไม่ชัดเจนหรอืในกรณท่ีีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กจิการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณท่ีีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสอืมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ    

ลงชื่อ .......................................................ผู้มอบฉันทะ
( ..............................................................)

ลงชื่อ .......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............................................................)

ลงชื่อ .......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............................................................)

ลงชื่อ .......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............................................................)
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หมายเหตุ
1.  ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ 

แบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3.  ในกรณท่ีีมวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเตมิได้ในใบประจ�าต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 
ช้ัน 2 โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คช่ัน โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ...................เรื่อง ...........................................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ ...................เรื่อง ...........................................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ ...................เรื่อง ...........................................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ ...................เรื่อง ...........................................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ ...................เรื่อง ...........................................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
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วาระที่   ................เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณผีูถ้อืหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น)

เขียนที่........................................................
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ...............

(1) ข้าพเจ้า ..............................................................................................................................................................................
ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่ ..................................... ถนน .................................................. ต�าบล/แขวง .............................................. 
อ�าเภอ/เขต .................................................... จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ ............................................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ...........................................................................................
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม ........................................ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..........................เสียง ดังนี้
  หุ้นสามัญ ........................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................เสียง

  หุ้นบุริมสิทธิ .................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้ 

  1. ชื่อ ............................................................................................................อายุ  ..................................................... ปี 
อยู่บ้านเลขที่ .......................... ถนน .............................................................. ต�าบล/แขวง .........................................................
อ�าเภอ/เขต .................................................... จังหวัด ...............................................รหัสไปรษณีย์ .................................... หรือ

  2. ชื่อ ............................................................................................................อายุ  ..................................................... ปี 
อยู่บ้านเลขที่ .......................... ถนน .............................................................. ต�าบล/แขวง .........................................................
อ�าเภอ/เขต .................................................... จังหวัด ...............................................รหัสไปรษณีย์ .................................... หรือ

  3. ชื่อ ............................................................................................................อายุ  ..................................................... ปี 
อยู่บ้านเลขที่ .......................... ถนน .............................................................. ต�าบล/แขวง .........................................................
อ�าเภอ/เขต .................................................... จังหวัด ...............................................รหัสไปรษณีย์ ........................................... 
  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2562 ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล  
แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

  (ก) มอบฉันทะตามจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

  (ข) มอบฉันทะบางส่วน คือ

  หุ้นสามัญ ...................................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .................................... เสียง

  หุ้นบุริมสิทธิ .................................. หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..................................... เสียง
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด........................................................เสียง

 นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) 75  
 176/48  นางลิ้นจี่ ช่องนนทรี 
 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ) 74 
 288/37  สุรวงศ์ สี่พระยา 
 บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  เห็นด้วย..............เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสียง  งดออกเสียง..............เสียง

วาระท่ี 2 พจิารณารบัทราบผลการด�าเนนิงานของบริษทั ส�าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 และรายงานจากคณะกรรมการบรษิทั
 วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  เห็นด้วย..............เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสียง  งดออกเสียง..............เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินส�ารองตามกฎหมาย รวมถึงการก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
 พักการโอนหุ้นของบริษัทและก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  เห็นด้วย..............เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสียง  งดออกเสียง..............เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ และการก�าหนดอ�านาจกรรมการ 
 5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  การเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระทั้งหมด
  เห็นด้วย...........เสียง  ไม่เห็นด้วย.........เสียง  งดออกเสียง.........เสียง

  การเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล
 1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
  เห็นด้วย........เสียง  ไม่เห็นด้วย........เสียง  งดออกเสียง........เสียง
 2. นายอวยชัย ตันทโอภาส
  เห็นด้วย........เสียง  ไม่เห็นด้วย........เสียง  งดออกเสียง........เสียง
 3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
  เห็นด้วย........เสียง  ไม่เห็นด้วย........เสียง  งดออกเสียง........เสียง
 4. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
  เห็นด้วย........เสียง  ไม่เห็นด้วย........เสียง  งดออกเสียง........เสียง

 5.2 ก�าหนดอ�านาจกรรมการ 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  เห็นด้วย.........เสียง  ไม่เห็นด้วย.........เสียง  งดออกเสียง.........เสียง

หน้า........ของจ�านวน........หน้า
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส�าหรับเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  เห็นด้วย..............เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสียง  งดออกเสียง..............เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  เห็นด้วย..............เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสียง  งดออกเสียง..............เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการท�าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O Insurance)
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  เห็นด้วย..............เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสียง  งดออกเสียง..............เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นส�าหรับธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย 
 (Shareholders’ Mandate)
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  เห็นด้วย..............เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสียง  งดออกเสียง..............เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 25.
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  เห็นด้วย..............เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสียง  งดออกเสียง..............เสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  เห็นด้วย..............เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสียง  งดออกเสียง..............เสียง
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(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสอืมอบฉันทะนี ้ให้ถอืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้
ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณท่ีีขา้พเจา้ไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรอืในกรณท่ีีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กจิการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณท่ีีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสอืมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

ลงชื่อ .......................................................ผู้มอบฉันทะ
( ..............................................................)

ลงชื่อ .......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............................................................)

ลงชื่อ .......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............................................................)

ลงชื่อ .......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............................................................)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 (1) หนังสือมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด�าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ 

แบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณท่ีีมวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเตมิได้ในใบประจ�าต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2562 ในวนัท่ี 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1ช้ัน 2 
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ...................เรื่อง ...........................................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย..............เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสียง  งดออกเสียง..............เสียง
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  เห็นด้วย..............เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสียง  งดออกเสียง..............เสียง  

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
  เห็นด้วย..............เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสียง  งดออกเสียง..............เสียง  

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
  เห็นด้วย..............เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสียง  งดออกเสียง..............เสียง  

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
  เห็นด้วย..............เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสียง  งดออกเสียง..............เสียง  

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
  เห็นด้วย..............เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสียง  งดออกเสียง..............เสียง  

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
  เห็นด้วย..............เสียง  ไม่เห็นด้วย..............เสียง  งดออกเสียง..............เสียง



W
ir

el
es

s 
Ro

ad
, 

Ba
ng

ko
k 

10
33

0,
 T

ha
ila

nd
Te

l: 
+6

6 
26

50
 8

80
0 

Fa
x:

 +
66

 2
65

0 
85

00
-1

E-
m

ai
l:

 
bc

.b
an

gk
ok

@
le

m
er

id
ie

n.
co

m
w

w
w

.l
e

m
e

ri
d

ie
n

.c
o

m
/

b
a

n
g

k
o

k

TH
E 

AT
H

EN
EE

 H
O

TE
L 

BA
N

GK
O

K
TH

E 
LU

XU
RY

 C
O

LL
EC

TI
O

N

โร
งแ

รม
 ด

ิ แ
อท

ธิน
ี โ
ฮเ

ทล
 แ

บง
ค็อ

ก,
 อ

ะ 
ลัก

ซ์ช
ูรี 

คอ
ลเ

ล็ค
ชั่น

 โ
ฮเ

ทล
 ถ

นน
วิท

ยุ 
กท

ม.
 1

03
30

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร.: +66 2 785 5555 แฟกซ์ : +66 2 272 3026
www.thaibev.com

ทะเบียนเลขที่ 0107546000342


