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หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 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 าบล/แขวง   
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 าบล/แขวง   
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  

(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 ของ  
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท 2 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เลขที่ 4 
สุขุมวิทซอย 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. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท 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 
 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 
 

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

 


