สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 12

Enclosure 12

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

Proxy Form B.
เขียนที่

Written at
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้

วันที่

Shareholder registration number
(1)

Date

ข้าพเจ้า

พ.ศ.

Month

Year
อยูเ่ ลขที่

สัญชาติ

I/We

(2)

เดือน

Nationality

Residing at

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Tambol/ Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Province

Postal Code

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Thaifoods Group Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม

หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

Holding the total amount of

shares and having the right to vote equal to

 หุน้ สามัญ

votes as follows

หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

Ordinary share

เสี ยง

shares and having the right to vote equal to

 หุน้ บุริมสิ ทธิ

votes

หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

Preferred share
(3)

เสี ยง ดังนี้

เสี ยง

shares and having the right to vote equal to

votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณี เลื อกข้อ .1 กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
 ที่  1. ระบุชื่อผูร้ ับมอบอานาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark  at  1. and give the
details of proxy (proxies).

 1.

ชื่อ

อายุ

Name

age

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years Residing at.

ถนน

ตาบล/แขวง

Road

Tambol/ Khwaeng

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Amphur/Khet

Province

Postal Code
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หรือ/Or
ชื่อ

อายุ

Name

age

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years Residing at.

ถนน

ตาบล/แขวง

Road

Tambol/ Khwaeng

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
กรณี เลือกข้อ 2. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ที่
2
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark  at  2.

 2.

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั คือ
Appoint the following members of the Independent Directors of the Company
นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล / Mr. Weerasak Ungkajornkul
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิ สระปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 8 ของหนังสื อเชิ ญ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in
Enclosure 8 of the Invitation of the 2021 Annual General Meeting of
Shareholders)

เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 ของ
บริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.
(4)

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 2563
To consider and certify the Minutes of the 2020 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.
2
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 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

 วาระที่ 2
Agenda 2

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563
To consider and acknowledge the operational results for the year 2020
วาระนี้เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
This agenda item is only for acknowledgement; therefore, no voting is required.

 วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชี กาไรขาดทุนประจาปี 2563 สาหรั บปี บัญชี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3

To consider and approve the Statement of Financial Position and the Profit and Loss Statement for
the year 2020 for fiscal year ended December 31, 2020
 (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:

 วาระที่ 4
Agenda 4

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรเพือ่ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายปันผลจากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2563 และรับทราบการจ่ ายปันผลระหว่ างกาล
To consider and approve the appropriate of profit as legal reserve as prescribed by the laws and the
payment of dividend from the Company’s operation for the year 2020 and acknowledge the interim
dividend payment
 (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

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain
3
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 วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors in replacement of the retiring directors 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:
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect all nominated directors
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
To elect individual nominated directors
ชื่อกรรมการ นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล
Name of Director: Mr. Weerasak Ungkajornkul
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

ชื่อกรรมการ นายวินยั เตียวสมบูรณ์กิจ
Name of Director: Mr. Winai Teawsomboonkij
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

ชื่อกรรมการ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
Name of Director: Mr. Udomsak Nitimontree
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain
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 วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่ อยของบริษัทประจาปี 2564
To consider and approve the 2021 remuneration of Board of Directors and Sub-committee 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:

 วาระที่ 7
Agenda 7

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2564
To consider and approve the appointment of the auditors and the 2021 auditor fee
 (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:

 วาระที่ 8
Agenda 8

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ซึ่ งจะ
ออกและจัดสรรให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่ วนการถือหุ้นโดยไม่ คดิ มูลค่ า
To consider and approve the issuance and offering of the warrants to purchase the Company’s
Ordinary Shares No. 3 which issued and offered to the existing shareholders proportionate to
their shareholding percentage (Warrant - RO) without any charge
 (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.
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 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
Approve
 วาระที่ 9

Agenda 9

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 530,587,644 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน
6,138,160,412 บาท เป็ น 5,607,572,768 บาท โดยการตัดหุ้ น สามัญ จดทะเบี ยนที่ยัง ไม่ ได้ จาหน่ า ย
จานวน 530,587,644 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital by Baht 530,587,644
from the existing registered capital of Baht 6,138,160,412 to Baht 5,607,572,768 by cancelling
the unissued ordinary shares, with a par value of Baht 1 per share
 (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:

 วาระที่ 10

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนของบริษทั

Agenda 10 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be
in line with the reduction of the Company’s registered capital
 (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

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain
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 วาระที่ 11

พิจ ารณาอนุ มัติก ารเพิ่ม ทุ น จดทะเบี ย นอีก จ านวน 560,757,277 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นจ านวน
5,607,572,768 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 6,168,330,045 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
จานวน 560,757,277 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท

Agenda 11 To consider and approve the Company’s registered capital increase by Baht 560,757,277 from
the existing registered capital of Baht 5,607,572,768 to Baht 6,168,330,045 by issuing
560,757,277 newly issued ordinary shares, with a par value of Baht 1 per share.
 (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:

 วาระที่ 12

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนของบริษัท

Agenda 12 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be
in line with the increase of the Company’s registered capital
 (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:

 วาระที่ 13

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวนไม่ เกิน 560,757,277 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ไว้ เพือ่ รองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ TFG-W3 ทีอ่ อกและเสนอขายให้ แก่ ผ้ถู ือ
หุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Warrant - RO)

Agenda 13 To consider and approve the allocation of not exceeding 560,757,277 shares, with a par value of
Baht 1 per share, to accommodate the exercise of the TFG-W3 Warrants which issued and
offered to the existing shareholders proportionate to their shareholding percentage (Warrant RO)
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 (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:

 วาระที่ 14
Agenda 14

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
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:

(5)

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ื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.

(6)

ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื 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 in the case
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.

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.
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ลงชื่อ/ Signed....................................................ผูม้ อบฉันทะ /Grantor
(..................................................)
ลงชื่อ/ Signed....................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)
ลงชื่อ/ Signed....................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)
ลงชื่อ/ Signed....................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)
หมายเหตุ /Remarks
1.

ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ม อบฉัน ทะจะต้อ งมอบฉัน ทะให้ผูร้ ั บ มอบฉันทะเพี ย งรายเดี ย วเป็ นผูเ้ ข้าประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน
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.

2.

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.

3.

ในกรณี ที่ มี ว าระที่ จ ะพิ จ ารณาในการประชุ ม มากกว่า วาระที่ ร ะบุ ไ ว้ข ้า งต้น ผู ้ม อบฉั น ทะสามารถระบุ เ พิ่ ม เติ ม ได้
ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ 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).
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