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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชัดเจนและตำยตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วันที่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สัญชาติ                  อยู่เลขที่                           ซอย    
 I/We     nationality              residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                 จังหวัด      
 Road  Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet                  Province 
 รหัสไปรษณีย์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Thaifoods Group Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี ้

Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes as follows 
  หุ้นสามัญ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 

  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to     votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
 1. ชื่อ                                                       อาย ุ            ป ีอยู่บ้านเลขที่            

Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์       
Province                              Postal Code                             
หรือ/Or 
ชื่อ                                                         อาย ุ          ป ีอยู่บ้านเลขที่       
Name age          years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                       อ าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์          
Province                              Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
 นายวีระศักดิ์ อึงขจรกลุ Mr. Werasak Ungkhajornkul หรือ/Or 
 นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ Mr. Anant Tangtongwechakit หรือ/Or 
 นายนรากร ราชพลสิทธิ์ Mr. Narakorn Ratchapolsitte  
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560) (Details of members of the Independent Directors of the Company are 
specified in Enclosure 9 of the Notice of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders) 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเครื่องหมาย 
 ที่   1. ระบุชื่อผู้รับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย 
 ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึง่     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2. and 
choose one of these members of 
the Independent Directors. 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

ส่ิงที่ส่งมำด้วย 7 
Enclosure 7 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการ
อิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the 
Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560  ในวันที่ 21 เมษำยน 2560 เวลำ 
10.00 น. ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on 21 April 2017 at 10.00 a.m. 
at Lotus Room, 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.  

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 
 To consider and adopt the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders  

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2559 
Agenda item no. 2 To acknowledge the operational results for the year 2016  

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda) 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และบัญชีก ำไรขำดทุน ประจ ำปี 2559 ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 
Agenda item no. 3 To consider and approve the Statement of Financial Positions and the Comprehensive Income Statement of 2016 for the 

fiscal year ended 31 December 2016 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรงดจัดสรรก ำไรเพ่ือเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
2559 

Agenda item no. 4 To consider and approve the suspension of allocation of profits and approve non-payment of dividends for the operational 
results for the year 2016 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
Agenda item no. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retiring by rotation 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

ก.  เลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ข.  เลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ชื่อกรรมการ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 
 Director’s name Mr. Chaipatr Srivisarvacha 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ชื่อกรรมการ นายเวทย์ นุชเจริญ 
 Director’s name Mr. Weidt Nuchcharoen 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ชื่อกรรมการ นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ 
 Director’s name Mr. Chirdsak Kukiattinun  
   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
 

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท ประจ ำปี 2560 
Agenda item no. 6 To consider and approve the fixing of directors’ remuneration and the sub-committees’ remuneration for the year 2017 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีส ำหรับปี 2560 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of the auditor, and fixing of audit fee for the year 2017 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 ที่จะออกและจดัสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่ำ 

Agenda item no. 8 To consider and approve the issuance and allocation of Warrants representing the right to purchase the newly issued ordinary 
shares of Thaifoods Group Public Company Limited No. 2, to the existing shareholders proportionate to their respective 
shareholdings (Right Offering) as a sweetener 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 6,058 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 5,610,000,000 บำท เป็นทุน
จดทะเบียนจ ำนวน 5,609,993,942 บำท โดยกำรตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ ำหน่ำยของบริษัท จ ำนวน 6,058 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 1 บำท 

Agenda item no. 9 To consider and approve the capital decrease by Baht 6,058, from the existing registered capital of Baht 
5,610,000,000 to Baht 5,609,993,942, by cancelling 6,058 unsubscribed shares of the Company, at a par value of Baht 
1 per share 

 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 10 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
Agenda item no. 10 To consider and approve the amendment to the Memorandum of Association to be in line with the capital decrease 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 11  พิจำรณำอนุมัติกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวนไม่เกิน 528,166,470  บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 
5,609,993,942 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 6,138,160,412 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญจ ำนวนไม่เกิน 528,166,470 หุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

Agenda item no. 11 To consider and approve the capital increase by not exceeding Baht 528,166,470, from the existing registered capital 
of Baht 5,609,993,942 to Baht 6,138,160,412, by issuing of not exceeding 528,166,470 newly-issued ordinary shares, at 
the par value of Baht 1 per share 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 12  พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda item no. 12 To consider and approve the amendment to the Memorandum of Association to be in line with the capital increase 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

              Approve          Disapprove         Abstain 
 
วำระที่ 13  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda item no. 13 To consider and approve the allocation of the newly issued shares of the Company 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

              Approve          Disapprove         Abstain 
 
วำระที่ 14  พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้ำนบำท 
Agenda item no. 14 To consider and approve the issuance and offering for sale of the debentures of not exceeding Baht 6,000 million 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

              Approve          Disapprove         Abstain 
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วำระที่ 15 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda item no. 15 Other matters (if any) 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not 
made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจรงิประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any 
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as 
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
หมำยเหตุ/Remarks 
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her 
votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. 
provided. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Thaifoods Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on 21 April 2017 at 10.00 a.m. at Lotus Room, 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. 
 

----------------------------------------------------------------------- 

 วำระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
 


