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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment of Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Thaifoods Group Public Company Limited 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ 3-4 
ศนูย์ประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110หรือพงึจะ
เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 At the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on 28 April 2016 at 10.00 a.m. at Meeting 
Room 3-4, Queen Sirikit National Convention Center, No. 60 Ratchadaphisek Road, Klongtoey Sub-district, 
Klongtoey district, Bangkok Metropolis 10110, or such other date, time and place as the Meeting may be 
adjourned. 

 วาระท่ี .............................. เร่ือง ......................................................................................................... 

     Agenda          Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate in all respects. 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสยีง      

                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

   วาระท่ี .............................. เร่ือง .......................................................................................................... 

       Agenda                   Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate in all respects. 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสยีง      

                  Approve                          Disapprove                  Abstain    
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 วาระท่ี .............................. เร่ือง ............................................................................................................. 

     Agenda             Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate in all respects. 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสยีง      

                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

 วาระท่ี .............................. เร่ือง ....................................................................................................... 

      Agenda                           Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate in all respects. 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสยีง      

                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

 วาระท่ี .............................. เร่ือง ............................................................................................................... 

     Agenda              Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate in all respects. 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสยีง      

                  Approve                          Disapprove                  Abstain    
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 วาระท่ี .............................. เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ(ตอ่) 

       Agenda          Approve of the election of directors (continued) 

ช่ือกรรมการ................................................................................................... 
  Name of Director 

  เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

ช่ือกรรมการ................................................................................................... 
 Name of Director 

  เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

ช่ือกรรมการ................................................................................................... 
 Name of Director 

  เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

ช่ือกรรมการ................................................................................................... 
 Name of Director 

  เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

ช่ือกรรมการ................................................................................................... 
 Name of Director 

  เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

ช่ือกรรมการ................................................................................................... 
 Name of Director 

  เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

ช่ือกรรมการ................................................................................................... 
 Name of Director 

  เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain 

 


