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Enclosure 10

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
Proxy Form C

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เขียนที่
Written at
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholder registration number

วันที่
เดือน
Date
Month

พ.ศ.
Year

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
I/We
Nationality
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
Residing at
Road
Tambol/ Khwaeng
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
Amphur/Khet
Province
Postal Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
Acting as the Custodian for
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Thaifoods Group Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of
 หุน้ สามัญ
Ordinary share
 หุน้ บุริมสิทธิ
Preferred share

หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and having the right to vote equal to
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and having the right to vote equal to
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and having the right to vote equal to

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)
 1. ชื่อ
กรณี เลื อกข้อ 1. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
Name
 ที่  1. ระบุชื่อผูร้ ับมอบอานาจ
If you make proxy by choosing No.1,
ถนน
please mark  at  1. and give the
Road
details of proxy (proxies).

เสี ยง ดังนี้
votes as follows:
votes

เสี ยง
เสี ยง

votes

(2)

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
age
years Residing at.
ตาบล/แขวง
Tambol/ Khwaeng
จังหวัด
Province

รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
age
years Residing at.
ตาบล/แขวง
Tambol/ Khwaeng
จังหวัด
Province

รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

1

กรณีเลือกข้ อ 2. กรุณาทาเครื่องหมาย   2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั คือ
Appoint the following members of the Independent Directors of the Company
ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง
นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล/ Mr. Weerasak Ungkajornkul
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark  at  2. and choose one
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสื อเชิญ
of these members of the Independent
Directors.

ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified
in Enclosure 6 of the Notice of the 2019 Annual General Meeting of
Shareholders)

เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 29
เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรู ม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 1695 ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 29 April
2019, at 10.00 hrs., Vibhavadee Ballroom C, Centara Grand at Central Plaza Ladprao, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be held.
(3)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
To grant proxy according to the total number of shares held and having the right to vote


มอบฉันทะบางส่วน คือ
To grant proxy in partial portions:


หุน้ สามัญ
Ordinary share

หุน้
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
shares and having the right to vote equal to

เสี ยง
votes



หุน้ บุริมสิ ทธิ
Preferred share

หุน้
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
shares and having the right to vote equal to

เสี ยง
votes

รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด
Total entitled vote
(4)

.เสี ยง
votes

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
 วาระที่ 1
Agenda 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
To consider and certify the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
เห็นด้วย
Approve

เสี ยง ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสี ยง งดออกเสี ยง
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes
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 วาระที่ 2
Agenda 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561
To acknowledge the operational results for the year 2018
วาระนี้เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง

 วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2561 สาหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
To consider and approve the Statements of Financial Position and the Comprehensive Income
Statements for the fiscal year ending December 31, 2018
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
เห็นด้วย
Approve

 วาระที่ 4
Agenda 4

เสี ยง ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสี ยง งดออกเสี ยง
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี
2561
To consider and approve the allocation of profits as a legal reserve and approve payment of
dividends for the operational results of the year 2018
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
เห็นด้วย
Approve

 วาระที่ 5
Agenda 5

เสี ยง ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสี ยง งดออกเสี ยง
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors to replace those who are due to retire by
rotation
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
เห็นด้วย
Approve

เสี ยง ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสี ยง งดออกเสี ยง
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes

เสี ยง งดออกเสี ยง
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect all nominated directors
เห็นด้วย
Approve

เสี ยง ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove
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 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
To elect individual nominated directors
ชื่อกรรมการ นายเวทย์ นุชเจริ ญ
Name of Director: Mr. Weidt Nuchcharoen
เห็นด้วย
Approve

เสี ยง ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสี ยง งดออกเสี ยง
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes

ชื่อกรรมการ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
Name of Director: Mr. Anant Tangtongwechakit
เห็นด้วย
Approve

เสี ยง ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสี ยง งดออกเสี ยง
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes

เสี ยง งดออกเสี ยง
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes

ชื่อกรรมการ นายเพชร นันทวิสยั
Name of Director: Mr. Phet Nantavisai
เห็นด้วย
Approve
 วาระที่ 6
Agenda 6

เสี ยง ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ จานวนกรรมการจาก 8 ท่ าน เป็ น 9 ท่ าน และการแต่ งตั้งกรรมการเข้ าใหม่
To consider and approve increasing the number of directors from 8 persons to 9 persons and
appointing new director
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
เห็นด้วย
Approve

 วาระที่ 7
Agenda 7

เสี ยง ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสี ยง งดออกเสี ยง
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes

พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่ อยของบริษัท ประจาปี 2562
To consider and approve the determination of the remunerations of the directors and the subcommittee for the year 2019
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
เห็นด้วย
Approve

เสี ยง ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสี ยง งดออกเสี ยง
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes
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 วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2562
To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration
of auditors for year 2019
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง งดออกเสี ยง
เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes

 วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขข้ อบังคับบริษัท
To consider and approve the amendment of the Articles of Association of the Company
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove

Abstain

 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 10 Other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
เห็นด้วย
Approve
(5)

(6)

เสี ยง ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสี ยง งดออกเสี ยง
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes

การลงคะแนนเสี ย งของผู ้รั บ มอบฉั น ทะในวาระใดที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นหนัง สื อ มอบฉั น ทะนี้ ให้ ถื อ ว่า
การลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
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.
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 the case
that 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.
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กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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
ลงชื่อ/ Signed....................................................ผูม้ อบฉันทะ /Grantor
(..................................................)
ลงชื่อ/ Signed....................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)
ลงชื่อ/ Signed....................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)
ลงชื่อ/ Signed....................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)
หมายเหตุ /Remarks
1.

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นที่ ปรากฏชื่ อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
The Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders in the share register book as foreign investors appointing
a Custodian in Thailand.

2.

หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ
(1)
หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2)
หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
The following documents shall be attached to this Proxy Form:
(1)
Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the
shareholder
(2)
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business

3.

ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ั บมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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.

4.

วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated
directors, can be elected.
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5.

ในกรณี ที่มีวาระที่ จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ ระบุ ไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุ เพิ่มเติ มได้ใน
ใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค 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 C attached herewith to specify the additional agenda item(s).

7

