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ค ำช้ีแจงวธีิกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ เอกสำรและหลกัฐำน 
ทีผู้่เข้ำร่วมประชุมต้องน ำมำแสดงในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

กำรลงทะเบียน 

บริษัทจะเปิดให้ผู ้ถือหุ้นและผู ้มอบฉันทะลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมได้ตั้ งแต่ เวลา 10.00 น. ของ  
วนัศุกร์ท่ี 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว หอ้งวภิาวดีบอลรูม เอบี เลขท่ี 1695 ถนน
พหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม ตามส่ิงทีส่่งมำด้วย 10 

กำรมอบฉันทะ 

 กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กบับุคคลอ่ืนเขา้ประชุม
และออกเสียงแทนตนได ้โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้หนงัสือมอบฉนัทะ 3 แบบ คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ 
ค. ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ตามส่ิงทีส่่งมำด้วย 9 

วธีิการมอบฉนัทะสามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ทัว่ไป ใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษทั
แนะน าใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ  

2. ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ให้
เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค ์หรือมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัดงั
มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมำด้วย 6 หากผูถื้อหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัแลว้ บริษทัขอ
แนะน าใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อม
เอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงับริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ เลขท่ี 1010 อาคาร
ชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้นท่ี 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศพัท์     
0-2513-8989  และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษทั ภายใน
วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

5. กรอกขอ้ความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกตอ้งและชดัเจน และให้ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะลงลายมือช่ือ  
ในหนงัสือมอบฉนัทะ และปิดอาการแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

6. ให้ผูรั้บมอบฉันทะแสดง หนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามท่ีระบุไวใ้นส่วนของเอกสำรที่
ต้องน ำมำแสดงในวนัประชุม ณ โตะ๊ลงทะเบียนส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะในวนัประชุม 
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เอกสำรทีต้่องน ำมำแสดงในวนัประชุม 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ 

1. กรณีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง  :  

ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปล่ียนช่ือ - นามสกลุ ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ  :  

ใหแ้สดง 

1) หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะ และ
ติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูม้อบฉนัทะ ซ่ึงผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3) บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูรั้บมอบฉนัทะ 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนติบุิคคล 

1. กรณีผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง  : 

ใหแ้สดง 

1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายุ ของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

2) ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยท่ี์รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ  : 

ใหแ้สดง 

1) หนังสือมอบฉันทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบ
ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงไดล้งลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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3) บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูรั้บมอบฉนัทะ 

4) ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยท่ี์รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

3. กรณีการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ไดแ้ต่งตั้งผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ใหแ้สดงเอกสารดงัน้ี 

3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้อ านาจกระท า
การแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์
ครบถว้นแลว้ 

2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้
อ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูมี้อ  านาจกระท าการ
แทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะผูม้อบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน 
(Custodian) 

4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุ ของผูมี้อ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ 

1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉนัทะแทน 

2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 
และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทน
นิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูแ้ทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.3 เอกสารหลกัฐานจากผูรั้บมอบฉนัทะ 

ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูรั้บมอบฉนัทะ 


