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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น                                             
การเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งค าถามล่วงหน้า 

 

บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทั”) มีควำมแน่วแน่ท่ีจะปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ภำยใตม้ำตรำ 89/28 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
และตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนัอนัเป็นหน่ึงในนโยบำยในกำร
ปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อ
หุ้นและช่ือกรรมกำรล่วงหน้ำ จึงไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในกำร
ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ของบริษทั และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพื่อรับกำรพิจำรณำด ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษทัเป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมผูถื้อหุน้  

บริษทัไดก้ ำหนดขั้นตอนและหลกัเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกลัน่กรองกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ และกำรเสนอบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที ่1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งค าถามล่วงหน้า 

ผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรบริษทั ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวำระกำรประชุม หรือเสนอช่ือกรรมกำร หรือส่งค ำถำมล่วงหนำ้ ตอ้งเป็นผูถื้อ
หุน้คนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 1 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ีเสนอระเบียบวำระกำรประชุมหรือเสนอช่ือกรรมกำร 

ส่วนที ่2 การเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัท 

(1) การเสนอระเบียบวาระการประชุม  

1.1 เร่ืองท่ีจะไม่น ำเสนอเป็นระเบียบวำระกำรประชุม 

(1) เร่ืองท่ีก ำหนดในมำตรำ 89/28 ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

(2) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือ
หน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(3) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ ำเนินกำรแลว้ 

(4) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรือ ไม่ไดร้ะบุวำ่ในกำรน ำเสนอวำระนั้นเป็น
เร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจำรณำ หรือไม่สำมำรถติดต่อผูถื้อหุ้นเพื่อขอขอ้มูลเพ่ิมเติม
ได ้ 

(5) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตำมท่ีก ำหนดในส่วนท่ี 1 
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1.2 ขั้นตอนกำรพิจำรณำ 

(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำมท่ีก ำหนดในส่วนท่ี 1 สำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุม
โดยตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้น พ.ศ. 2563” ให้
ครบถ้วน พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนแล้วน ำส่งให้บริษทัอย่ำงไม่เป็นทำงกำรได้ทำง E-mail : 
Investorrelations@tfg.co.th และจัดส่งตน้ฉบับพร้อมหลกัฐำนท่ีก ำหนดในส่วนท่ี 3 มำยงับริษัททำง
ไปรษณีย ์ภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ท่ี “ฝ่ำยนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 1010 อำคำรชินวตัรทำวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 
10900” 

(2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลำยรำยรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตำมท่ีก ำหนดในส่วนท่ี 1 เสนอ
ระเบียบวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำร ผูถื้อหุน้ทุกรำยตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอระเบียบวำระกำร
ประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ พ.ศ. 2563” ใหค้รบถว้นพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนแลว้รวบรวมแบบ
เสนอระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ พ.ศ. 2563 หลกัฐำนกำรถือหุน้ท่ีก ำหนดในส่วน
ท่ี 3 ของผูถื้อหุ้นทุกรำยเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมกำร หรืออำจส่งเร่ืองอยำ่งไม่เป็นทำงกำรก่อน
ส่งตน้ฉบบัตำมขอ้ (1) ได ้  

(3)  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคุณสมบติัครบถว้นตำมท่ีก ำหนดในส่วนท่ี 1 
เสนอระเบียบวำระกำรประชุมมำกกวำ่ 1 ระเบียบวำระ ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท ำ “แบบเสนอระเบียบวำระกำร
ประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ พ.ศ. 2563” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวำระพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนให้
ครบถว้น หรืออำจส่งเร่ืองอยำ่งไม่เป็นทำงกำรก่อนส่งตน้ฉบบัตำมขอ้ (1) ได ้ 

(4)  เลขำนุกำรบริษทัจะเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรองในเบ้ืองตน้ใหค้ณะกรรมกำร โดย  

(4.1)  เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง เลขำนุกำรบริษทัจะแจง้ผูถื้อหุ้น
ภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 โดยหำกผูถื้อหุ้นไม่ด ำเนินกำรแกไ้ข และส่งตน้ฉบบั
คืนใหถึ้งบริษทัภำยในวนัท่ี 15 มกรำคม 2563 เลขำนุกำรบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อ
หุน้เพื่อทรำบกำรปิดเร่ือง  

(4.2)  เ ร่ืองท่ีเสนอโดยผู ้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมท่ีก ำหนดในส่วนท่ี 1 
เลขำนุกำรบริษทัจะส่งหนังสือแจ้งผูถื้อหุ้นเพ่ือทรำบกำรปิดเร่ืองภำยในวนัท่ี 15 
มกรำคม 2563 

(4.3)  เร่ืองท่ีไม่เข้ำข่ำยตำมข้อ (4.1) หรือ (4.2) เลขำนุกำรบริษัทจะรวมเสนอต่อ
คณะกรรมกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำร  

 (5)  คณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุมท่ีผูถื้อหุ้นเสนอซ่ึง
จะตอ้งไม่มีลกัษณะเขำ้ข่ำยตำมขอ้ 1 (1.1) เวน้แต่คณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็นอยำ่งอ่ืน ทั้งน้ี ค ำวินิจฉัย
ของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีสุด  

(6)  เร่ืองท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุเป็นระเบียบกำรประชุมในหนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมกำร  และส ำหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
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คณะกรรมกำรและเร่ืองตำมขอ้ (4) (4.1) - (4.2) บริษทัจะแจง้เป็นระเบียบวำระเพื่อทรำบในกำรประชุมผู ้
ถือหุน้พร้อมระบุเหตุผลในกำรปฏิเสธดว้ย 

(7) ในกรณีหำกบริษทัปฏิเสธกำรบรรจุเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นในขอ้ 6 ผูถื้อหุ้นสำมำรถมีมติดว้ย
คะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มี
กำรบรรจุเร่ืองท่ีถูกปฏิเสธ เป็นวำระกำรประชุมของผูถื้อหุ้นได ้โดยบริษทัจะบรรจุเร่ืองดงักล่ำวเป็นวำระ
ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ท่ีบริษทัจะจดัใหมี้ข้ึนในคร้ังถดัไป 

(2) การเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 

2.1 คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำร  

       บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมกำรตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัน้ี 

(1)  มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัดและ
กฎหมำยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั  

(2)  มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ ปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำม
ระมดัระวงัและควำมซ่ือสตัย ์(Fiduciary Duty)  

(3) สำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำไดอ้ย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอำยุท่ีเหมำะสม มีสุขภำพร่ำงกำยท่ี
แขง็แรง และจิตใจท่ีสมบูรณ์ สำมำรถเขำ้ประชุมคณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ มีกำรเตรียม
ตวัเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมเป็นอยำ่งดี มีส่วนร่วมท่ีสร้ำงสรรคใ์นกำรประชุม มี
ควำมตรงไปตรงมำ มีควำมกลำ้หำญในกำรแสดงควำมคิดเห็นในท่ีประชุม และ/หรือ  เป็น
นักธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง ประวติักำรท ำงำน และจริยธรรมท่ีดีงำมและไดรั้บกำรยอมรับจำก
สงัคม   

(4)  มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีส ำคญัต่อธุรกิจของบริษทั  

(5)  ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัหลำยแห่งในขณะเดียวกนั  

(6) ไม่เป็นบุคคลตอ้งห้ำมมิให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมท่ีหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
ก ำหนดหรือมีลักษณะท่ีแสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะได้รับควำมไวว้ำงใจให้
บริหำรจดักำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 ขั้นตอนกำรพิจำรณำ 

(1) ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นตำมท่ีก ำหนดในส่วนท่ี 1 สำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมกำรได้ โดยกรอกขอ้มูลใน“แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจำรณำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั” ให้
ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลักฐำนแล้วน ำส่งให้บริษัทอย่ำงไม่เป็นทำงกำรได้ทำง E-mail : 
Investorrelations@tfg.co.th และจดัส่งตน้ฉบบัพร้อมหลกัฐำนท่ีก ำหนดในในส่วนท่ี 3 และเอกสำรของ
บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือตำมท่ีก ำหนดในส่วนท่ี 3 มำยงับริษทัทำงไปรษณีย ์ภำยในวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2562 ท่ี “ฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 1010 อำคำรชินวตัรทำวเวอร์ 3 
ชั้น 12 ถนนวภิำวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900” 



หนา้ 4 
 

(2)  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลำยรำยรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตำมท่ีก ำหนดในส่วนท่ี 1 เสนอ
ระเบียบวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำร  ผูถื้อหุ้นทุกรำยตอ้งกรอกขอ้มูลใน“แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
พิจำรณำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั” ให้ครบถว้นพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนแลว้รวบรวมแบบเสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือพิจำรณำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัและหลกัฐำนกำรถือหุน้ท่ีก ำหนดในส่วนท่ี 3 ของผูถื้อ
หุน้ทุกรำยเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมกำรและเอกสำรของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร
ทุกคนตำมท่ีก ำหนดในส่วนท่ี 3 ดว้ยหรืออำจส่งเร่ืองอยำ่งไม่เป็นทำงกำรก่อนส่งตน้ฉบบัตำมขอ้ (1) ได ้  

(3)  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคุณสมบติัครบถว้นตำมท่ีก ำหนดในส่วนท่ี 1 
เสนอบุคคลเป็นกรรมกำรมำกกวำ่ 1 คน ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท ำ“แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำด ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษทั” 1 แบบ ต่อ กรรมกำร 1 คน พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนให้ครบถว้นและ
แนบหลกัฐำนท่ีก ำหนดในส่วนท่ี 3 และเอกสำรของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรทุกคนตำมท่ี
ก ำหนดในส่วนท่ี 3 ดว้ย หรืออำจส่งเร่ืองอยำ่งไม่เป็นทำงกำรก่อนส่งตน้ฉบบัตำมขอ้ (1) ได ้ 

(4)  เลขำนุกำรบริษทัจะเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรองในเบ้ืองตน้ใหค้ณะกรรมกำร โดย  

(4.1)  เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง เลขำนุกำรบริษทัจะแจง้ผูถื้อหุ้นภำยใน
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 โดยหำกผูถื้อหุ้นไม่ด ำเนินกำรแกไ้ข และส่งตน้ฉบบัคืนให้ถึง
บริษทัภำยในวนัท่ี 15 มกรำคม 2563 เลขำนุกำรบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุ้นเพ่ือทรำบ
กำรปิดเร่ือง  

(4.2)  หำกบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมขอ้ 2.1 
หรือผู ้ถือหุ้นท่ีเสนอช่ือกรรมกำรมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมท่ีก ำหนดในส่วนท่ี 1 
เลขำนุกำรบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุ้นเพ่ือทรำบกำรปิดเร่ืองภำยในวนัท่ี 15 มกรำคม 
2563  

(4.3)  เร่ืองท่ีไม่เขำ้ข่ำยตำมขอ้ (1) หรือ (2) เลขำนุกำรบริษทัจะรวมเสนอต่อคณะกรรมกำรใน
กำรประชุมคณะกรรมกำร  

 (5)  คณะกรรมกำรจะเป็นผูพิ้จำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอ ทั้งน้ี ค ำวนิิจฉยัของ
คณะกรรมกำรถือเป็นท่ีสุด  

(6)  บุคคลท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุรำยช่ือในระเบียบวำระกำรประชุมผูถื้อ
หุ้น พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมกำร และบุคคลท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตำมขอ้ (4) 
(4.1) และ (4.2) บริษทัจะแจง้เป็นระเบียบวำระเพื่อทรำบในกำรประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในกำร
ปฏิเสธดว้ย  
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ส่วนที ่3  สรุปเอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 

1)  แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 และ/หรือแบบเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือรับกำรพิจำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษทั 

2) หลกัฐำนประกอบ 

2.1  ส ำเนำใบหุ้น หรือ หนังสือรับรองจำกบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐำนอ่ืนจำกตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

2.2 หลกัฐำนแสดงตน  

กรณีบุคคลธรรมดา : ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณี
เป็นชำวต่ำงประเทศ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

กรณีนิติบุคคล : ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม
ท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุม หรือแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร 

3) ส ำหรับกำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ให้แนบเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ กำรศึกษำ และประวติักำรท ำงำนของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอ
ช่ือ และขอ้มูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษทั 

ส่วนที ่4 การส่งค าถามล่วงหน้าเกีย่วกบัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น 

 แนวทำงกำรให้ผูถื้อหุ้นส่งค ำถำมล่วงหนำ้ ส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะส่งค ำถำมล่วงหน้ำเก่ียวกบักำร
ประชุมใหญ่สำมัญผู ้ถือหุ้นประจ ำปี  2563 สำมำรถแจ้งข้อมูลหรือส่งค ำถำมล่วงหน้ำได้ท่ี                      
“ฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 1010 อำคำรชินวตัรทำวเวอร์ 3 ชั้น 12 
ถนนวภิำวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900” ระหวำ่งวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2562 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 พร้อมเอกสำรประกอบ ดงัน้ี  

1) ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสำร และ E-mail (ถำ้มี) ท่ีติดต่อได้ของผูถื้อหุ้นท่ีส่งค ำถำม 
ล่วงหนำ้ 

2) จ ำนวนหุน้ของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้ถือ 

3) ค ำถำมท่ีประสงคจ์ะสอบถำม 

4) ขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำหรือขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเห็นวำ่จ ำเป็น (ถำ้มี) 

 ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีส่งค ำถำมล่วงหน้ำตอ้งเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นด้วย และบริษทัสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจำรณำ
ด ำเนินกำรหรืองดด ำเนินกำรใดๆ ตำมท่ีบริษทัเห็นสมควร 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 
ช่ือ-นำมสกุลผูเ้สนอ :  
ท่ีอยู ่ :  
   
โทรศพัท ์ :  
โทรสำร :  
Email Address :  
จ ำนวนหุน้ที่ถือครอง :  
   
วำระท่ีขอเสนอ :  
   
   
วตัถุประสงค/์เหตุผล :  
   
   

ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้ควำมในแบบเสนอวำระกำรประชุมน้ี และหลกัฐำนกำรถือหุน้ ถูกตอ้งและเป็นควำมจริงทุกประกำร  

ลงช่ือ  ผูถื้อหุน้ 

      (  ) 

วนัที่   
หมำยเหตุ 
1. ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐำนดงัต่อไปน้ี 

1.1 หลกัฐำนกำรถือหุ้น ไดแ้ก่ ส ำเนำใบหุ้น หรือ หนงัสือรับรองจำกบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

1.2 หลกัฐำนแสดงตน 
1.2.1 กรณีบุคคลธรรมดำ : ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พร้อมลงนำม

รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
1.2.2 กรณีนิติบุคคล : ส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็น

ชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุม หรือแบบเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือรับกำรพิจำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร 

2. ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่สำมญัผู ้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 อย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำง E-mail : 
Investorrelations@tfg.co.th และจดัส่งตน้ฉบบัพร้อมหลกัฐำนท่ีก ำหนด มำยงับริษทัทำงไปรษณีย ์ภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ท่ี “ฝ่ำย
นกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 1010 อำคำรชินวตัรทำวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900” 

3. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอระเบียบวำระกำรประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ผู ้
ถือหุ้นทุกรำยตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุม และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน และรวบรวมเป็นชุดเดียวกนัน ำส่งให้
บริษทั 
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ช่ือ-นำมสกุลผูเ้สนอ :  

ท่ีอยู ่ :  
โทรศพัท ์ :  
โทรสำร :  
Email Address :  
จ ำนวนหุน้ที่ถือครอง :  

 

ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อเสนอช่ือ นำย / นำง / นำงสำว  
เขำ้รับกำรพิจำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) โดยบุคคลดงักล่ำวให้ควำมยินยอม 
และขอรับรองว่ำขอ้ควำมในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจำรณำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั หลกัฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำคุณสมบติัท่ียืน่มำพร้อมน้ีถูกตอ้งและเป็นควำมจริงทุกประกำร   
 

ลงช่ือ  ผูถื้อหุน้ 
      (  ) 
วนัที่   

 
ขำ้พเจำ้ นำย / นำง / นำงสำว  บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรตำมท่ีผูถื้อหุน้ 
เสนอช่ือขำ้งตน้ยนิยอมและรับรองวำ่เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำคุณสมบติัท่ียืน่มำพร้อมน้ีถูกตอ้งและเป็นควำมจริงทุก
ประกำร  

ลงช่ือ  บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ 
      (  ) 
วนัที่   

 
หมายเหต ุ
1. ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ ส าเนาใบหุ้น หรือ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ 
บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

1.2 หลกัฐานแสดงตน 
1.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนา

ถูกตอ้ง 
1.2.2 กรณีนิติบุคคล : ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาด ารงต  าแหน่ง
เป็นกรรมการ 

2. ผูถื้อหุ้นสามารถส่งแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาด ารงต  าแหน่งกรรมการบริษทั อย่างไม่เป็นทางการทาง E-mail : Investorrelations@tfg.co.th และจดัส่ง
ตน้ฉบบัพร้อมหลกัฐานท่ีก าหนด มายงับริษทัทางไปรษณีย ์ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ี “ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900” 

3. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาด ารงต  าแหน่งเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้ง
กรอกขอ้มูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และรวบรวมเป็นชุดเดียวกนัน าส่งให้บริษทั 

4. ส าหรับการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาด ารงต  าแหน่งเป็นกรรมการ ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษา และประวติั
การท างานของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และขอ้มูลประกอบเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 


