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ค ำชี้แจงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ เอกสำรและหลักฐำน 
ที่ผู้เข้ำร่วมประชุมตอ้งน ำมำแสดงในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 
กำรลงทะเบียน 

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 8.00 น. ของ  
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 7 
 
กำรมอบฉันทะ 
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุม
และออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ 
ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ ตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 8 
 
วิธีการมอบฉันทะสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัท 

แนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ  
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้

เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดัง

มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 9 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอ
แนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 1010 อาคาร
ชินวัตรทาวเวอร์ 3 ช้ันที่ 11- 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศพัท์ 
0-2513-8989  และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายใน
วันที่ 12 เมษายน 2559 

5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือช่ือใน
หนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว 

6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของ เอกสำรที่
ต้องน ำมำแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนส าหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม 
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เอกสำรที่ต้องน ำมำแสดงในวันประชุม 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ 
1. กรณีผู้ถอืหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง  :  

ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนังสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 
 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  :  
ให้แสดง 

1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และ
ติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซ่ึงผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ 

 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนติิบุคคล 
1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง  : 

ให้แสดง 
1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2) ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  : 
ให้แสดง 

1) หนังสือมอบฉันทะซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบ
ฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซ่ึงได้ลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ 
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4) ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

 
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้ 
3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท า
การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์
ครบถ้วนแล้ว 

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องซ่ึง

รับรองไว้ไม่เกิน 6  เดือนโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดง
ให้เห็นว่าผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอ านาจ
กระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 

1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน 

2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 
ซ่ึงรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบ
อ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ 

ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนังสือเดนิทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอาย ุของผู้รบัมอบฉันทะ 


