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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 เขียนท่ี                                  
 Written at               

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

(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ    อยูเ่ลขท่ี    
I/We     Nationality                   Residing at    
ถนน  ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต    
Road    Tambol/ Khwaeng                     Amphur/Khet   
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    
Province     Postal Code 

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

(3) 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) 

ส่ิงที่ส่งมำด้วย 12 
Enclosure 12 

 

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 8 ของหนังสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564)  
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in 
Enclosure 8 of the Notice of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders) 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ของ  
บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการ
ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021, 
at 10.00 hrs., through electronic media according to Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2020 or such other date, time 
and place as the Meeting may be adjourned. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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 …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

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

(...…………………...…………………….) 

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

(...…………………...…………………….) 

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

(...…………………...…………………….) 

 
 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   2 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark  at  2. 

 


