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ข้อปฏิบตัิส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉันทะ  

1. กรณีผู้ถือหุน้มีความประสงคเ์ข้าร่วมการประชุม E-AGM  

1.1  โปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมำกับข้อปฏิบัตินี ้โดย              
ขอให้ท่านระบุอีเมล ์(e-mail) และหมายเลขโทรศัพทม์ือถือของท่านให้ชัดเจน ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุม และแนบส ำเนำหลกัฐำนแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขำ้รว่มประชมุ E-AGM ดงันี ้ 

• ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดำ - ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / ส ำเนำหนงัสือเดินทำง / ส ำเนำเอกสำรอื่นซึ่ง
ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร ที่ยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

• ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล – โปรดแนบหนงัสือมอบอ ำนำจหรอืหนงัสือมอบฉนัทะที่ลงนำมแลว้ พรอ้มเอกสำร
ประกอบตำมรำยละเอียดที่ระบใุนหวัขอ้ “เอกสำรประกอบกำรมอบฉนัทะ” ดำ้นล่ำง  

ขอใหท้่ำนส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละหลกัฐำนแสดงตวัตน ดงักล่ำวขำ้งตน้ให้
บรษิัท ภายในวันที ่20 เมษายน 2566 ผ่ำนช่องทำง ดงันี ้ 

• ช่องทาง e-mail: comsec@tgh.co.th หรือ  

• ช่องทางไปรษณีย์: ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) ชั้น 6 อำคำรไทยกรุ๊ป               
เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 

1.2 เมื่อบริษัทไดร้บัเอกสำรตำมขอ้ 1.1 จำกท่ำน บริษัทจะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำร เพื่อยืนยนัสิทธิเขำ้ร่วมประชุม โดย
เมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษัทจะจดัส่งชื่อผูใ้ช้ (Username) และรหสัผูใ้ช้ (Password) ทั้งนี ้ขอควำมกรุณำให้
ท่ำนผูถื้อหุน้งดให้ ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช้ (Password) ของท่ำนแก่ผูอ้ื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 กรุณาติดต่อบริษัท           
โดยทันท ี 

1.3 บริษัทจะจัดส่งรำยละเอียด ไดแ้ก่ ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ไปใหก้ับท่ำน พรอ้มจดัส่งไฟลค์ู่มือ
วิธีกำรใชง้ำนระบบกำรประชุม E-AGM ไปพรอ้มกัน ขอใหท้่ำนโปรดศึกษำคู่มือวิธีกำรใชง้ำนโดยละเอียดจำกอีเมล (e-mail) 
ที่บริษัทไดส่้งใหท้่ำน ทัง้นี ้ระบบจะเปิดใหท้่ำนลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุล่วงหนำ้ 60 นำทีก่อนเริ่มกำรประชุม อย่ำงไรก็
ตำมกำรถ่ำยทอดสดจะเริ่มในเวลำ 10.00 น. 

1.4 ส ำหรบัวิธีกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชุม E-AGM ท่ำนจะสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระ โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” 
หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่ำนไม่ลงคะแนนส ำหรับวำระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่ำนเป็น                
“เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตัิ  

1.5 กรณีที่ท่ำนประสบปัญหำทำงดำ้นเทคนิคในกำรใชร้ะบบกำรประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่ำงกำรประชุม กรุณำติดต่อ 
บรษิัท ควิดแลบ จ ำกดั ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิำรระบบกำรประชมุ E-AGM ของบรษิัท โดยบรษิัทจะระบชุ่องทำงกำรติดต่อบรษิัท 
ควิดแลบ จ ำกดั ไวใ้นอีเมลที่ไดส่้งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่ำน (Password) ใหท้่ำน 
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2. กรณีผู้ถือหุน้มีความประสงคจ์ะมอบฉันทะเพือ่เข้าร่วมประชุม E-AGM  

ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่น หรือกรรมกำรอิสระ
ของบรษิัท (1) นำยโยธิน พิบลูยเ์กษตรกจิ (2) นำยอนวุฒัน ์จงยินดี ท่ำนใดทำ่นหนึ่งดงัต่อไปนี ้เขำ้รว่มประชมุและออกเสียง
แทน (รำยละเอยีดปรำกฏตำมสิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่5) 

ทัง้นี ้โปรดกรอกขอ้ควำมและลงลำยมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะปรำกฏตำมสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่9 ในหนงัสือเชิญประชมุ และ
ส่งหนงัสือมอบฉนัทะและส ำเนำเอกสำรประกอบกำรมอบฉนัทะ (ตำมที่ระบดุำ้นล่ำงนี)้ ใหบ้รษิัท ภายในวนัที ่20 เมษายน 2566 
ผ่ำนช่องทำงดงันี ้ 

▪ ทาง e-mail: comsec@tgh.co.th หรือ  
▪ ทางไปรษณีย:์ ส ำนกัเลขำนกุำรบรษิัท บรษิัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน)  

ชัน้ 6 อำคำรไทยกรุ๊ป เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 
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เอกสารประกอบการมอบฉันทะ  

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  

1. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมครบถว้น และลงลำยมือชื่อของผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ และ  

2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / ส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุและลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งของผูม้อบฉันทะ 
และ  

3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / ส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำยแุละลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ  

นิติบคุคล  

1. หนงัสือมอบฉันทะที่กรอกขอ้ควำมครบถว้น และลงลำยมือชื่อของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผูกพนันิติบุคคลนัน้  รวมทัง้ตรำประทับ
ของนิติบคุคล (ถำ้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลำยมือชื่อของผูร้บัมอบฉนัทะ และ  

2. หนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งและออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุม         
ผูถื้อหุน้ของผูม้อบฉนัทะ และ  

3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / หนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำยแุละลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งของผูม้ีอ  ำนำจลงนำม
ผกูพนันิติบคุคลนัน้ (ผูม้อบฉนัทะ) และ  

4. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / หนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำยแุละลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งของผูร้บัมอบอ ำนำจ  

ส าหรับบุคคลทีมิ่ได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบคุคลจดทะเบียนต่างชาติ  

กรณีที่เอกสำรหรือหลกัฐำนที่ไดก้ล่ำวขำ้งตน้ ไม่ใช่เอกสำรฉบบัภำษำไทย หรือ ภำษำองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสำร ค ำแปล
ฉบบัภำษำองักฤษ ซึ่งลงนำมรบัรองค ำแปลโดยผูถื้อหุน้ หรือโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนันิติบคุคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิติบคุคล)  

3.  ช่องทางส าหรับผู้ถือหุ้นในการส่งค าแนะน าหรือค าถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของ
บริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซ่ึงจะพิจารณาในการประชุม มีดังนี ้ 

3.1  ในระหว่ำงกำรประชมุ E-AGM ผูถื้อหุน้ที่เขำ้รว่มประชมุสำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมไดผ่้ำนระบบกำรประชมุ E-AGM  

3.2 ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมล่วงหนำ้ใหบ้รษิัท ตำมแบบฟอรม์ค ำถำมตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 8 ก่อนวนั
ประชมุผ่ำนช่องทำงต่อไปนี ้ 

▪ ทาง e-mail: comsec@tgh.co.th หรือ  
▪ ทางไปรษณีย:์ ส ำนกัเลขำนกุำรบรษิัท บรษิัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ชัน้ 6 อำคำรไทยกรุ๊ป เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 
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แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

เขียนที่ _________________________________  

วนัท่ี ___ เดือน ______________ พ.ศ. ________  

ขำ้พเจำ้_____________________________________________________ สญัชำติ______________________________  

อยู่บำ้นเลขท่ี__________ ถนน___________________ ต ำบล/แขวง_______________________ อ ำเภอ/เขต__________________ 

___________________________ จงัหวดั________________________________ รหสัไปรษณีย_์__________________________  

อีเมล ์(e-mail)____________________________________________________ โทรศพัท_์____________________  

เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) โดยถือหุน้ จ ำนวนทัง้สิน้รวม _________       _____        _หุน้  

ขำ้พเจ้ำขอยืนยันว่ำจะเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  ประจ ำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่                  
27 เมษำยน 2566 เวลำ 10.00 น. ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดย : 

 เขำ้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยตนเอง และขอใหบ้รษิัทส่ง ชื่อผูใ้ช ้(Username) รหสัผูใ้ช ้(Password) พรอ้มเว็บลิงค ์              
(Web Link) เพื่อเขำ้รว่มประชมุมำที่ E-Mail : ____________________________________________________                                                                                                          

 มอบฉนัทะให ้นำย / นำง / นำงสำว ___________                     __________ เขำ้รว่มประชมุแทน และขอใหบ้รษิัทส่ง       
ชื่อผูใ้ช ้(Username) รหสัผูใ้ช ้(Password) พรอ้มเว็บลิงค ์(Web Link) เพื่อเขำ้รว่มประชมุมำใหผู้ร้บัมอบฉนัทะที่อีเมล              
E-Mail : ____________________________________________         ________ 

ลงชื่อ___________          ____________________ผูถื้อหุน้  

(                                                               ) 

  ลงชื่อ______________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ  

(                                                               )  
 

หมายเหตุ :  
กรุณำส่ง “แบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)” ที่กรอกขอ้มลูครบถว้น พรอ้มแนบ
เอกสำรยืนยนัตวัตนตำมที่ก ำหนดใน “ขอ้ปฏิบตัิส ำหรบักำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำนส่ืออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และกำรมอบ
ฉนัทะ” มำใหบ้รษิัทภำยในวนัท่ี 20 เมษำยน 2566 ผ่ำนช่องทำงต่อไปนี ้

▪ ทาง e-mail : comsec@tgh.co.th หรือ  
▪ ทางไปรษณีย ์: ส ำนกัเลขำนกุำรบรษิัท บรษิัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน)  

ชัน้ 6 อำคำรไทยกรุ๊ป เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 


