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หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

 

 เขียนที ่                                 
 Written at               

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         วันที ่ เดือน    พ.ศ.   
Shareholder registration number Date            Month                  Year 

(1) ข้าพเจ้า    สัญชาติ    อยู่เลขที่    
I/We     Nationality                   Residing at    
ถนน  ต าบล/แขวง    อ าเภอ เขต/   
Road    Tambol/ Khwaeng                     Amphur/Khet   

จังหวัด     รหัสไปรษณีย ์    
Province     Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
Being a shareholder of Thaifoods Group Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิ้นรวม               หุ้น     และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ    เสียง ดังนี ้
Holding the total amount of                             shares    and having the right to vote equal to               votes as follows 

  หุ้นสามัญ                หุ้น     ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
Ordinary share              shares   and having the right to vote equal to     votes  

 หุ้นบุริมสิทธ ิ                หุ้น     ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
 Preferred share             shares    and having the right to vote equal to   votes 

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

 1. ช่ือ                                                        อาย ุ            ปี  อยู่บ้านเลขที ่    
Name                                                   age            years   Residing at.  

ถนน                                       ต าบลแขวง/   
Road                                    Tambol/ Khwaeng  

อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  
Amphur/Khet  Province   Postal Code  

หรือ/Or 

ช่ือ                                                        อาย ุ            ปี  อยู่บ้านเลขที ่   
Name                                                   age            years   Residing at.  

ถนน                                       ต าบลแขวง/   
Road                                     Tambol/ Khwaeng   

อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  
Amphur/Khet  Province   Postal Code  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

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

ส่ิงที่ส่งมำด้วย 9 
Enclosure 9 

 

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). 
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 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คือ 
Appoint the following members of the Independent Directors of the Company 

นายเวทย์ นุชเจริญ/ Mr. Weidt Nuchjalearn หรือ/Or 

 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561) 
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in 
Enclosure 5 of the Notice of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders) 
 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท 
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท 2 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เลขที่ 4 สุขุมวิท
ซอย 2 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2018, at 
10.00 hrs., at Sukhumvit 2 Room, JW Marriott Hotel Bangkok, No. 4, Sukhumvit Soi 2, Klongtoey, Bangkok  10110 or such other 
date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

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

  วำระท่ี 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2560 
Agenda 1  To consider and certify the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders  

 )ก(  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 

 )ข(  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 วำระท่ี 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทประจ ำปี 2560 
Agenda 2  To acknowledge the operational results for the year 2017  

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  

 วำระท่ี 3 พิจำรณำอนมุัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และบัญชกี ำไรขำดทุน ประจ ำปี 2560 ส ำหรับปีบญัชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 

Agenda 3 To consider and approve the Statements of Financial Position and the Comprehensive Income 
Statement of 2017 for the fiscal year ending December 31, 2017 

 )ก(  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 

 )ข(  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย  ที่  
 2. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง     
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark  at  2. and choose one of 
these members of the Independent 
Directors. 
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  วำระท่ี 4  พิจำรณำอนมุัติกำรจัดสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2560 
Agenda 4 To consider and approve the allocation of profits as a legal reserve and approve payment of 

dividends for the operational results of the year 2017 

 )ก(  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 

 )ข(  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 วำระท่ี 5 พิจำรณำอนมุัติกำรแต่งตัง้แทนกรรมกำรที่ตอ้งพน้จำกต ำแหนง่ตำมวำระ 
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors  to replace those who are due to retire by 

rotation 

 )ก(  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 

 )ข(  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
To elect all nominated directors 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
To elect individual nominated directors  

ช่ือกรรมการ นายวินัย   เตียวสมบูรณ์กิจ 
Name of Director:  Mr. Winai Teawsomboonkij 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

ช่ือกรรมการ นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล 
Name of Director:  Mr. Weerasak Ungkajornkul 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

ช่ือกรรมการ นายประสิทธ์ิ วสุภัทร 
Name of Director:  Mr. Prasit Wasupath 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 
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  วำระท่ี 6    พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท ประจ ำปี 2561 
Agenda 6  To consider and approve the determination of the remunerations of the directors and the sub-

committee for the year 2018 

 )ก(  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 

 )ข(  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบัญชีส ำหรับปี 2561 
Agenda 7  To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration 

of auditors for year 2018 

 )ก(  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 

 )ข(  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 วำระท่ี 8 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)  
Agenda 8  Other matters (if any) 

 )ก(  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 

 )ข(  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this Form of 
Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly specified or in the case 
that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including in the case 
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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 it appropriate in all respects. 

กิจการใดทีผู่้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by me in all 
respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this Proxy Form. 

    ลงช่ือ/ Signed....................................................ผู้มอบฉนัทะ /Grantor  
                   (..................................................) 

    ลงช่ือ/ Signed....................................................ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
            (..................................................) 

    ลงช่ือ/ Signed....................................................ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
            (..................................................) 

    ลงช่ือ/ Signed....................................................ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
            (..................................................) 

 
หมายเหต ุ/Remarks 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the 
number of shares to several proxies for splitting votes. 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated 
directors, can be elected. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้  
ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ 
In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment 
to Proxy Form B attached herewith to specify the additional agenda item(s). 

 

 


