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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 
Proxy Form C 

 เขียนท่ี                                  
 Written at               

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
Shareholder registration number Date            Month                  Year 

 (1) ขา้พเจา้       สญัชาติ        
I/We       Nationality                          
ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี                   ถนน   ต าบล/แขวง    
Residing at      Road   Tambol/ Khwaeng   
อ าเภอ/เขต                  จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    
Amphur/Khet                Province    Postal Code  
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั   
Acting as the Custodian for    
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of Thaifoods Group Public Company Limited 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม               หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 
Holding the total amount of                       shares    and having the right to vote equal to       votes as follows: 

  หุน้สามญั   หุน้     ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
Ordinary share  shares and having the right to vote equal to     votes  

  หุน้บุริมสิทธิ     หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
Preferred share   shares and having the right to vote equal to  votes 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
Hereby appoint (Please choose one of following) 

  1. ช่ือ                                                        อาย ุ            ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี    
Name                                                   age            years   Residing at.  
ถนน                                       ต าบล/แขวง   
Road                                    Tambol/ Khwaeng                           

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Amphur/Khet  Province   Postal Code  
หรือ/Or 

ช่ือ                                                        อาย ุ            ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี   
Name                                                   age            years   Residing at.  
ถนน                                       ต าบล/แขวง   
Road                                    Tambol/ Khwaeng   

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Amphur/Khet  Province   Postal Code  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 
 

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

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10 
Enclosure 10 

 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ 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. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั คือ 
Appoint the following members of the Independent Directors of the Company 

นายวรีะศกัด์ิ อึงขจรกลุ/ Mr. Weerasak Ungkajornkul  

(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 ของหนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 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) 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 29 
เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 1695 ถนนพหลโยธิน 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

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

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
To grant proxy in partial portions:  

  หุน้สามญั   หุน้       และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้   เสียง 
Ordinary share                shares  and having the right to vote equal to             votes 

  หุน้บุริมสิทธิ   หุน้       และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้   เสียง 
Preferred share           shares and having the right to vote equal to                  votes 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด   .เสียง 
Total entitled vote      votes 

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

  วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
Agenda 1  To consider and certify the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders  

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

appropriate in all respects. 

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

เห็นดว้ย  เสียง ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง เสียง 
 Approve   Votes   Disapprove   Votes      Abstain   Votes 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย  
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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 วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 
Agenda 2  To acknowledge the operational results for the year 2018  

วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  

 วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ และบัญชีก าไรขาดทุน ประจ าปี 2561 ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด
วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

Agenda 3 To consider and approve the Statements of Financial Position and the Comprehensive Income 
Statements for the fiscal year ending December 31, 2018 

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

appropriate in all respects. 

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

เห็นดว้ย  เสียง ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง เสียง 
 Approve   Votes   Disapprove   Votes      Abstain   Votes 

  วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 
2561 

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 2018 

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

appropriate in all respects. 

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

เห็นดว้ย  เสียง ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง เสียง 
 Approve   Votes   Disapprove   Votes      Abstain   Votes 

 วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

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

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

appropriate in all respects 

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

เห็นดว้ย  เสียง ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง เสียง 
 Approve   Votes   Disapprove   Votes      Abstain   Votes 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
To elect all nominated directors 

เห็นดว้ย  เสียง ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง เสียง 
     Approve        Votes        Disapprove    Votes      Abstain   Votes 
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  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
To elect individual nominated directors  

ช่ือกรรมการ นายเวทย ์นุชเจริญ 
Name of Director:  Mr. Weidt Nuchcharoen 

เห็นดว้ย  เสียง ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง เสียง 
     Approve        Votes       Disapprove    Votes      Abstain   Votes 

ช่ือกรรมการ นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 
Name of Director:  Mr. Anant Tangtongwechakit 

เห็นดว้ย  เสียง ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง เสียง 
     Approve        Votes       Disapprove    Votes      Abstain   Votes 

ช่ือกรรมการ นายเพชร นนัทวสิยั 
Name of Director:  Mr. Phet Nantavisai 

เห็นดว้ย  เสียง ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง เสียง 
     Approve        Votes       Disapprove    Votes      Abstain   Votes 

  วาระที ่6    พจิารณาอนุมตักิารเพิม่จ านวนกรรมการจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

Agenda 6  To consider and approve increasing the number of directors from 8 persons to 9 persons and 
appointing new director  

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

appropriate in all respects. 

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

เห็นดว้ย  เสียง ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง เสียง 
 Approve   Votes   Disapprove   Votes      Abstain   Votes 

  วาระที ่7    พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2562 
Agenda 7  To consider and approve the determination of the remunerations of the directors and the sub-

committee for the year 2019 

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

appropriate in all respects. 

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

เห็นดว้ย  เสียง ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง เสียง 
 Approve   Votes   Disapprove   Votes      Abstain   Votes 
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 วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2562 
Agenda 8  To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration 

of auditors for year 2019 

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

appropriate in all respects. 

 )ข(  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
เห็นดว้ย  เสียง ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง เสียง 
 Approve   Votes   Disapprove   Votes      Abstain   Votes 

 วาระที ่9 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขข้อบังคบับริษัท 
 Agenda 9  To consider and approve the amendment of the Articles of Association of the Company 

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

appropriate in all respects. 

 )ข(  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 10  Other matters (if any) 

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

appropriate in all respects. 

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

เห็นดว้ย  เสียง ไม่เห็นดว้ย  เสียง งดออกเสียง เสียง 
 Approve   Votes   Disapprove   Votes      Abstain   Votes 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่า 
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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....................................................ผูม้อบฉนัทะ /Grantor 

            (..................................................) 

    ลงช่ือ/ Signed....................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 

            (..................................................) 

    ลงช่ือ/ Signed....................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 

            (..................................................) 

    ลงช่ือ/ Signed....................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 

            (..................................................) 

หมายเหตุ /Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

 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. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (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. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือการแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ใน 
ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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). 

 

 


