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เอกสารท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
ขั้นตอนการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง 

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 4/2564 ของบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จ ากดั 
(มหาชน) จะด าเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบบาร์โคด้ ดงันั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุ้น
หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีจะมาประชุม โปรดน าหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โคด้ (แบบฟอร์มลงทะเบียน) และ
หนงัสือมอบฉนัทะ (ถา้มี)  พร้อมเอกสารการแสดงตนมาในวนัประชุมดว้ย 
  

เอกสารท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
 
1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.1  ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 
ผูถื้อหุ้นท่ีร่วมประชุมด้วยตนเองจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหน่ึงได้แก่ บัตร
ประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ บัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ  หนังสือ
เดินทาง หรือบตัรประจ าตวัอยา่งอ่ืนท่ีแสดงรูปถ่ายซ่ึงออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล 

1.2  ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล  
ผูมี้อ านาจกระท าการแทนของผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นนิติบุคคล เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง   
1.2.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1.1  
1.2.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย
 ผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมี
 อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้  

2. กรณีมอบฉนัทะ 
2.1  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา ใหผู้รั้บมอบฉนัทะส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี 

2.1.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โคด้ ซ่ึง
 ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ  
2.1.2 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูถื้อหุ้น ตามขอ้ 1.1 และผูถื้อหุ้นไดล้งช่ือรับรอง
 ส าเนาถูกตอ้ง  
2.1.3 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1.1  

2.2  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคล ใหผู้รั้บมอบฉนัทะส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี 
2.2.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โคด้ ซ่ึง
 ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ  
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2.2.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้
 อ านาจลงนามของนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามใน
 หนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น  
2.2.3 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉันทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา 
 ขอ้ 1.1 

2.3  ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
2.3.1 เอกสารเช่นเดียวกบั ขอ้ 2.1 หรือ 2.2 กรณีนิติบุคคล 
2.3.2 หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
2.3.3 หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

2.4  กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการ  
เปล่ียนแปลงดงักล่าว 

2.5  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหเ้ฉพาะผูมี้เอกสารถูกตอ้งและครบถว้นเขา้ร่วมประชุมได้    
เท่านั้น 

 
วิธีการมอบฉันทะ 

 
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ของผูถื้อหุ้นแต่ละราย ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดไวต้ามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบ
ฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 ซ่ึงมี 3 แบบ และผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก  
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.mama.co.th ดงัน้ี  

  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น  
  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจน

ตายตวั  
  แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนใน 

ประเทศไทย เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้  
ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดย

ด าเนินการดงัน้ี  
1.  เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดงัน้ี  

1.1  ผูถื้อหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง
เท่านั้น 

1.2  ผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงได้จากทั้ง 3 
แบบ (แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.)  
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2.  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อให้ถูกตอ้ง
และมีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดอ้  านวยความสะดวกจดัอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉันทะ
ท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

3.  ส่งหนงัสือมอบฉันทะคืนมายงัเลขานุการบริษทัเพื่อตรวจสอบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 วนัท าการ ก่อนวนั
ประชุมหรือน าไปแสดงแก่เจา้หนา้ท่ี ณ จุดแสดงเอกสารก่อนเร่ิมการประชุมในวนัประชุม 

 
ขั้นตอนการลงทะเบียน 

 
บริษทัฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ชัว่โมง  

ตั้งแต่เวลา 7.00 น.  เป็นตน้ไป  ในวนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 ณ หอ้งพาวิลเล่ียน เอ ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์
โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ (ศรีนครินทร์) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240 ตามแผนท่ีตั้งสถานท่ีจดัประชุมปรากฏ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 10 

 
1. กรณีมาดว้ยตนเอง 

1.1 ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โคด้ พร้อมแสดงเอกสารหลกัฐานท่ีใช้ใน
การแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม 

1.2 รับเอกสารรับรองการลงทะเบียน และบตัรลงคะแนนเสียงวาระเลือกตั้งกรรมการ 
2. กรณีรับมอบฉนัทะ 

2.1  ติดต่อจุดตรวจเอกสาร และยืน่เอกสาร ดงัน้ี 
- หนงัสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โคด้ พร้อมหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น 
ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ   

- เอกสารหลกัฐานท่ีใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม ตามแต่กรณี 
2.2 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยืน่เอกสารตามขอ้ 2.1 ขา้งตน้ ท่ีผา่นการตรวจแลว้ 
2.3 รับเอกสารรับรองการลงทะเบียน และบตัรลงคะแนนเสียงวาระเลือกตั้งกรรมการ 

 
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

 
1.  ประธานท่ีประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
2.  วาระการเลือกตั้งกรรมการ เจา้หนา้ท่ีจะแจกบตัรลงคะแนนตั้งแต่ตอนลงทะเบียน ซ่ึงบริษทัฯ ก าหนดให้

ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยจะให้ออกเสียงในทุกกรณี (เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง) ผูถื้อ
หุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการคนใด ใหย้กป้ายลงทะเบียน เจา้หนา้ท่ีจะนบั
คะแนน และจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเม่ือจบวาระน้ี 
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3. วาระอ่ืนๆ ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหย้กป้ายลงทะเบียน เจา้หนา้ท่ีจะแจกบตัรลงคะแนน 
โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียนและระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนาม เจา้หน้าท่ีจะนับคะแนนและเก็บบตัร
ลงคะแนนทนัที 

4.  ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนนเสียงให้เจา้หนา้ท่ี  จะ
ถือวา่เห็นดว้ยตามท่ีประธานท่ีประชุม เสนอต่อท่ีประชุม 

5.  กรณีผูม้าประชุมท่ีไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ มีวิธีปฏิบติั ดงัน้ี 
  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ย

ตนเอง 
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. กรณีท่ีผูม้อบฉันทะก าหนดการออกเสียงไวล้่วงหน้าในแต่ละวาระ

นั้น บริษทัฯ ไดบ้นัทึกคะแนนเสียงไวเ้รียบร้อยแลว้ ผูม้าประชุมท่ีไดรั้บมอบฉันทะไม่ตอ้งออก
เสียง เวน้แต่กรณีท่ีผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงในวาระใดไว ้หรือระบุ
ไวไ้ม่ชดัเจน ก็ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงในห้องประชุมไดต้ามท่ีเห็นสมควร เช่นเดียวกบักรณี 
ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 

  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. การออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผูม้อบฉันทะได้ออกเสียงไว้
ล่วงหนา้แลว้ ก็ไม่ตอ้งลงมติในหอ้งประชุม 

 
กติกาการนับคะแนนเสียง 

 
1. ใหน้บัหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน ถา้

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานท่ีประชุม มีเสียงช้ีขาดอีกเสียงหน่ึง 
2.  บริษทัฯ ใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนนเสียง 
3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุ ม

เฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง และ/หรือบตัรเสีย แลว้น าไปหักออกจากจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะท่ีบริษทัฯ บนัทึกไวล้่วงหนา้ 

4. หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไวล้่วงหน้า โปรดติดต่อ
เจา้หนา้ท่ี เวน้แต่ประสงคจ์ะใหถื้อวา่ออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย 

5. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียงและบตัรเสีย  โดย
ในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 

 


