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ค ำช้ีแจงวธีิกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ เอกสำรและหลกัฐำนทีต้่องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษทั และวธีิกำรเข้ำร่วม
ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 บริษทัจดัการประชุมข้ึนในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) โดยใช้
ระบบของบริษทั ควดิแลบ จ ากดั จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงวธีิการเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E–AGM) ดงัน้ี 

1. ผู้ถือหุ้นทีป่ระสงค์จะเข้ำประชุม E-AGM 

1.1  โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) 
โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศพัท์มือถือของท่านให้ชดัเจน ส าหรับใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุม และแนบส าเนาเอกสารแสดงตวัตนเพ่ือยนืยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดงัน้ี 

- ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนา
เอกสารอ่ืนซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

- ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล - หนังสือมอบอ านาจ หรือหนังสือมอบฉันทะท่ีลงนามครบถว้น พร้อม
เอกสารประกอบตามรายละเอียดท่ีระบุในหวัขอ้ “เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ” ในหนา้ถดัไป 

ขอใหท่้านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตวัตน
ดงักล่าวขา้งตน้ใหบ้ริษทัภายใน วนัท่ี 12 เมษายน 2564 ผา่นช่องทาง ดงัน้ี 

- ทาง E-mail : investorrelations@tfg.co.th หรือ 

- ทางไปรษณีย ์: ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาว
เวอร์ 3 ชั้นท่ี 12 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

1.2  เม่ือบริษทัไดรั้บเอกสารตามขอ้ 1.1 จากท่าน บริษทัจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพ่ือยนืยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
โดยเม่ือผา่นการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษทัจะจดัส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) พร้อม WebLink ในการ
เขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM ไปใหท่้านทางอีเมล (E-mail) 

 ทั้งน้ี ขอให้ท่านเก็บรักษาช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ไวเ้ป็นความลบั ไม่เปิดเผยแก่ผูอ่ื้น และ
ในกรณีท่ีช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ของท่านสูญหาย หรือยงัไม่ไดรั้บภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2564 
กรุณาติดต่อบริษทัโดยทนัที 

1.3  ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม E-AGM ท่ีบริษทัไดส่้งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดย
ละเอียด ทั้งน้ี ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเร่ิมการประชุม อย่างไรก็ตาม การ
ถ่ายทอดสดการประชุมจะเร่ิมในเวลา 10.00 น. เท่านั้น 

1.4  ส าหรับวิธีการลงคะแนนระหวา่งการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได ้โดยลงคะแนน 
“เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่านไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่าน
เป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 
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1.5  กรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหวา่งการ
ประชุม กรุณาติดต่อ บริษทั ควดิแลบ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทั โดยบริษทัจะระบุช่อง
ทางการติดต่อ บริษทั ควดิแลบ จ ากดั ไวใ้นอีเมลท่ีไดส่้งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท่้าน 

2. ผู้ถือหุ้นซ่ึงประสงค์ทีจ่ะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ 

 กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กบับุคคลอ่ืนเขา้ประชุม
และออกเสียงแทนตนได ้โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้หนงัสือมอบฉนัทะ 3 แบบ คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ 
ค. ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ตามส่ิงทีส่่งมำด้วย 12 

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 8 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  และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษทั ภายใน
วนัท่ี 12 เมษายน 2564 

5. กรอกขอ้ความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกตอ้งและชดัเจน และให้ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะลงลายมือช่ือ 
ในหนงัสือมอบฉนัทะ และปิดอาการแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

6. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบบัจริง และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมายงั บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุน
สัมพนัธ์ เลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้นท่ี 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
10900 หมายเลขโทรศพัท ์0-2513-8989 ภายในวนัท่ี 12 เมษายน 2564 (บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการรับเอกสารท่ีมาถึงเกิน
วนัเวลาท่ีบริษทัก าหนด) โดยเอกสารของท่านจะไดรั้บการตรวจสอบเพื่อยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุ้น หลงัจากท่ีการ
ลงทะเบียนไดรั้บอนุมติั ท่านผูถื้อหุ้นจะไดรั้บ E-mail พร้อมดว้ยช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผ่าน (Password) และ
คู่มือการเขา้ใชง้านในระบบเพ่ือให้ผูรั้บมอบฉันทะใชล้็อกอิน (Log-in) เขา้สู่ระบบในวนัประชุมตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
เป็นตน้ไป 
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บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้นท่ี 12 ถนนวภิาวดีรังสิต              
แขวงจตจุกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท ์(02) 513-8989 แฟกซ์ (02) 513-9060 
ทะเบียนเลขท่ี 0107557000292 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

 
เขียนท่ี................................................................................... 
 

วนัท่ี..................เดือน.................................พ.ศ..................... 
 

ขา้พเจา้.........................................................................................................................สญัชาติ.................................................. 
อยูบ่า้นเลขท่ี.......................................... ถนน...............................................................ต าบล/แขวง.......................................... 
อ าเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 
อีเมล ์(E-mail)...............................................................................................โทรศพัทมื์อถือ..................................................... 
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม......................................................หุน้  

ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่จะเขา้ร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 
เวลา 10.00 น. ซ่ึงจะจดัข้ึนในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้บริษทัส่งช่ือผูใ้ช้ (Username) รหัสผูใ้ช ้
(Password) พร้อมเวบ็ลิงค ์(Web Link) เพ่ือเขา้ร่วมประชุมท่ีอีเมลข์องขา้พเจา้ คือ.................................................................... 
 

      ลงช่ือ.................................................................................ผูถื้อหุน้  
         

(..................................................................................) 
 
      ลงช่ือ.................................................................................พยาน   
                          

(...............................................................................) 
หมำยเหตุ:  
กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้น 
พร้อมแนบเอกสารยืนยนัตวัตนเพ่ือใชใ้นการตรวจสอบสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม (E-AGM) ให้บริษทัภายในวนัท่ี             
12 เมษายน 2564 ผา่นช่องทางต่อไปน้ี 

- ทาง E-mail : investorrelations@tfg.co.th หรือ 
-     ทางไปรษณีย ์: ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 

ชั้นท่ี 12 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
ตดิต่อสอบถำมเพิม่เตมิทำงโทรศัพท์  : 02-513-8989, 061-418-8844 
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เอกสำรหรือหลกัฐำนยนืยนัตวัตนเพือ่ใช้ในกำรตรวจสอบสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม E-AGM 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  :  

บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ี
ยงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปล่ียนช่ือ - นามสกลุ ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ  :  

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  : 

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  : 

1) หนังสือมอบฉันทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบ
ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงไดล้งลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

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


