
63บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 
PROXY FORM A 

 
เลขทะเบยีนผูถื้อหุน้   เขียนที�   

Shareholders’ Registration No. Written at   

 วนัที�   เดือน   พ.ศ.   

 Date  Month  B.E. 

 

(1) ขา้พเจา้   สญัชาติ   

 I/We  Nationality 

อยู่บา้นเลขที�   ถนน   ตาํบล/แขวง    

Residing at No.  Road  Tambol/Khwaeng 

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Amphur/Khet  Province  Post Code 

 

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท  เถา้แก่นอ้ย  ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ� ง จาํกดั  (มหาชน) (“บริษัท”)  

       being a shareholder of  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of 
โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ� นรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงันี�  

holing the total amount of shares and have voting right                                         votes as follows: 

  หุน้สามญั   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

  Ordinary Share shares and have voting right votes 

  หุน้บุริมสิทธิ   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

  Preferred Share shares and have voting right votes 

 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหน้างวณี ทศันมณเฑียร หรือ นายชยัยงค ์รตันเจริญศิริ ซึ�งเป็นกรรมการอิสระของ

บริษัทก็ได ้ทั�งนี�  ขอ้มูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาพรอ้มนี� ) 

       Hereby appoint        (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mrs. Wanee Thasanamontien  

         or to Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri be the proxy. The Information of the independent directors, were 

  shown in the enclosure) 

 

�. ชื�อ   อายุ   ปี อยู่บา้นเลขที�    

 Name age Years, Residing at  

ถนน   ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

Province  Post Code   or 
 

2. ชื�อ        นางวณี  ทศันมณเฑียร       อายุ    62    ปี      อยู่บา้นเลขที�                           511/239  ซอยจรญัสนิทวงศ ์37               

        Name Mrs. Wanee Thasanamontien  age   62    Years, Residing at     511/239  Charansanitwong 37 
ถนน   จรญัสนิทวงศ ์  ตาํบล/แขวง  บางขุนศรี          อาํเภอ/เขต          บางกอกนอ้ย                   
Road  Charansanitwong             Tambol/Khwaeng  Bang Khun Si       Amphur/Khet Bangkok Noi   

จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10700  หรือ 

Province Bangkok  Post Code   10700  or 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

Affix Stamp Duty 

20 Baht 
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3. ชื�อ        นายชยัยงค ์ รตันเจริญศิริ       อายุ    61    ปี    อยู่บา้นเลขที�                  61/1 ซอยอารียส์มัพนัธ ์�                     

        Name Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri  age   61    Years, Residing at                  61/1  Soi Ari Samphan 3                          

ถนน   พหลโยธิน   ตาํบล/แขวง  สามเสนใน          อาํเภอ/เขต          พญาไท                   

Road  Phahonyothin         Tambol/Khwaeng  Samsen Nai  Amphur/Khet     Phaya Thai   

จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10400  หรือ 

Province Bangkok  Post Code   10400  or 

 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้    ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจําปี 

2560  ในวันพุธที� 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแคทลียา ชั�น 1  โรงแรมรามาการ์เดน้ ถ.วิภาวดี-รังสิต หลักสี� แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร  หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), 

which will be held on Wednesday, April 26, 2017 at 10:00 a.m. at Kathaleya room, 1st Floor, Rama Gardens Hotel, VibhavadiRangsit 

Road, Lak Si, Bang Khen Sub-district, Lak Si District, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 

กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั�น ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 

    ลงนาม/Signed        ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

      (     ) 

 

    ลงนาม/Signed        ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

      (     ) 

 
หมายเหตุ: ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบ

ฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

Remark: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares 

to many proxies for splitting votes. 
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หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.     

PROXY FORM B 
 

เลขทะเบยีนผูถื้อหุน้   เขียนที�   

Shareholders’ Registration No. Written at   

 วนัที�   เดือน   พ.ศ.   

 Date  Month  B.E. 

 

(1) ขา้พเจา้   สญัชาติ   

 I/We  Nationality 

อยู่บา้นเลขที�   ถนน   ตาํบล/แขวง    

Residing at No.  Road  Tambol/Khwaeng 

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Amphur/Khet  Province  Post Code 

 

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เถา้แก่นอ้ย  ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ� ง จาํกดั  (มหาชน) (“บริษัท”)  

       being a shareholder of  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of 
โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ� นรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงันี�  

holing the total amount of shares and have voting right                                         votes as follows: 

  หุน้สามญั   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

  Ordinary Share shares and have voting right votes 

  หุน้บุริมสิทธิ   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

  Preferred Share shares and have voting right votes 

 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหน้างวณี ทศันมณเฑียร หรือ นายชยัยงค ์รตันเจริญศิริ ซึ�งเป็นกรรมการอิสระของ

บริษัทก็ได ้ทั�งนี�  ขอ้มูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาพรอ้มนี� ) 

       Hereby appoint        (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mrs. Wanee Thasanamontien  

         or to Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri be the proxy. The Information of the independent directors, were 

  shown in the enclosure) 

�. ชื�อ   อายุ   ปี อยู่บา้นเลขที�    

 Name age Years, Residing at  

ถนน   ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

Province Post Code   or 
 

�. ชื�อ        นางวณี  ทศันมณเฑียร       อายุ    62    ปี      อยู่บา้นเลขที�                           511/239  ซอยจรญัสนิทวงศ ์37               

        Name Mrs. Wanee Thasanamontien  age   62    Years, Residing at     511/239  Charansanitwong 37 
ถนน  จรญัสนิทวงศ ์   ตาํบล/แขวง  บางขุนศรี          อาํเภอ/เขต          บางกอกนอ้ย                   
Road  Charansanitwong             Tambol/Khwaeng  Bang Khun Si       Amphur/Khet Bangkok Noi   

จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10700  หรือ 

Province Bangkok  Post Code   10700  or 

 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

Affix Stamp Duty 

20 Baht 
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3. ชื�อ        นายชยัยงค ์ รตันเจริญศิริ       อายุ    61    ปี    อยู่บา้นเลขที�                  61/1 ซอยอารียส์มัพนัธ ์�                     

        Name Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri  age   61    Years, Residing at                  61/1  Soi Ari Samphan 3                          

ถนน   พหลโยธิน   ตาํบล/แขวง  สามเสนใน          อาํเภอ/เขต          พญาไท                   

Road  Phahonyothin         Tambol/Khwaeng  Samsen Nai  Amphur/Khet     Phaya Thai   

จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10400  หรือ 

Province Bangkok  Post Code   10400  or 

 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้    ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจําปี 

2560  ในวันพุธที� 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแคทลียา ชั�น 1  โรงแรมรามาการ์เดน้ ถ.วิภาวดี-รังสิต หลักสี� แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร  หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), 

which will be held on Wednesday, April 26, 2017 at 10:00 a.m. at Kathaleya room, 1st Floor, Rama Gardens Hotel, Vibhavadi-

Rangsit Road, Lak Si, Bang Khen Sub-district, Lak Si District, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be 

adjourned. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั�งนี�  ดงันี�  

 At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 

 วาระที� � พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 ซึ�งประชุมเมื�อวนัองัคารที�  19 เมษายน 2559  
 1. To adopt the Minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 19, 2016 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

 

 วาระที� � รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี ���9 
 2.  To acknowledge the Company’s Annual Report for the year 2016 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

 

     วาระที� � พจิารณาอนุมตัิงบการเงินสาํหรบัปี สิ� นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
 3.  To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2016 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 
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 วาระที� � พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี 2559 เพื�อจา่ยเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ 
4.  To consider and approve the allocation of net profits for the year 2016 dividend payment 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

 

 วาระที� � พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
5. To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   1. ชื�อกรรมการ / Name of Director: นายยุทธ  วรฉตัรธาร  (Mr. Yuth Vorachattarn) 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

   �. ชื�อกรรมการ / Name of Director: นางสาวอรพทัธ ์ พีระเดชาพนัธ ์(Miss Orrapat Peeradechapan) 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

   3. ชื�อกรรมการ / Name of Director: นางสาวพรธีรา  รงคะศิริพนัธ์ (Miss Porntera Rongkasiriphan) 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

 

 วาระที� 6 พิจารณาอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 
6. To consider and approve the remuneration for Directors for the year 2017 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

 

 วาระที� 7 พิจารณาแตง่ตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2560 
7. To consider and appoint the auditors and fix the audit fee for the year 2017 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 
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 วาระที� 8 เรื�องอื�น ๆ (ถา้มี) 
 8. Other matters (if any) 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะนี� ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั�นไมถู่กตอ้ง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the 

shareholder  

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting 

considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in 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 appropriate in all respects. 

 

กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะ 

ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except where the proxy did not vote in accordance with this Proxy, shall be 

deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 

 

    ลงนาม/Signed       ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

      (     ) 

 

    ลงนาม/Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

      (     ) 

 
หมายเหต ุ/ Remark 
 
1. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉันทะจะตอ้งใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให ้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not allocate the number of shares to 

several proxies to severally vote. 

2. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 

With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.  

3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสือ

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

If any matter on the agenda is not specified above herein, the shareholder may add such additional matter in the attached 

supplemental to this Form B. 
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ใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

Continuation Page of Proxy Form B. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เถา้แก่นอ้ย  ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ� ง จาํกดั (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited 
 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560  ในวนัพุธที� 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแคทลียา ชั�น 1  โรงแรมรามา

การเ์ดน้ ถ.วิภาวดี-รงัสิต หลกัสี� แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร  หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 

 For the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held Wednesday, April 26, 2017 at 10:00 

a.m. at Kathaleya room, 1st Floor, Rama Gardens Hotel, Vibhavadi-Rangsit Road, Lak Si, Bang Khen Sub-district, Lak Si District, 

Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

     

 

วาระที�     เรื�อง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที�     เรื�อง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที�     เรื�อง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที�     เรื�อง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที�     เรื�อง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 
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หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
PROXY FORM C 

(แบบที�ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตั�งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
(For Foreign Shareholder appointing the Custodian in Thailand) 

เลขทะเบยีนผูถื้อหุน้   เขียนที�   

Shareholders’ Registration No. Written at   

 วนัที�   เดือน   พ.ศ.   

 Date  Month  B.E. 

(1) ขา้พเจา้   สญัชาติ   

 I/We  Nationality 

อยู่บา้นเลขที�   ถนน   ตาํบล/แขวง    

Residing at No.  Road  Tambol/Khwaeng 

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Amphur/Khet  Province  Post Code 

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เถา้แก่นอ้ย  ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ� ง จาํกดั  (มหาชน) (“บริษัท”)  

       being a shareholder of  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of 
โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ� นรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงันี�  

holing the total amount of shares and have voting right                                         votes as follows: 

  หุน้สามญั   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

  Ordinary Share shares and have voting right votes 

  หุน้บุริมสิทธิ   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

  Preferred Share shares and have voting right votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหน้ายยุทธ วรฉตัรธาร หรือ นางวณี  ทศันมณเฑียร ซึ�งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็

ได ้ทั�งนี�  ขอ้มูลกรรมการอสิระปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาพรอ้มนี� ) 

 Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mr. Yuth Vorachattarn  or Mrs. Wanee 

Thasanamontien to be the proxy. The Information of the independent directors, were shown in the enclosure) 

�. ชื�อ   อายุ   ปี อยู่บา้นเลขที�    

 Name age Years, Residing at  

ถนน   ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

Province Post Code   or 
�. ชื�อ  นางวณี  ทศันมณเฑียร    อายุ    61   ปี  อยู่บา้นเลขที�     511/239  ซอยจรญัสนิทวงศ ์37  

 Name Mrs. Wanee Thasanamontien    age   61  Years,Residing at  511/239  Charansanitwong 37 

ถนน  จรญัสนิทวงศ ์  ตาํบล/แขวง  บางขุนศรี  อาํเภอ/เขต  บางกอกนอ้ย   

Road  Charansanitwong  Tambol/Khwaeng   Bang Khun Si         Amphur/Khet        Bangkok Noi 

จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10700  หรือ 

Province Bangkok  Metropolitan Post Code  10700  or 
3. ชื�อ        นายชยัยงค ์ รตันเจริญศิริ       อายุ    61    ปี อยู่บา้นเลขที�    61/1 ซอยอารียส์มัพนัธ ์�                      

        Name Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri   age   61    Years,  Residing at        61/1  Soi Ari Samphan 3                 
ถนน    พหลโยธิน   ตาํบล/แขวง  สามเสนใน   อาํเภอ/เขต  พญาไท         
Road   Phahonyothin          Tambol/Khwaeng  Samsen Nai        Amphur/Khet Phaya Thai    

จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10400  หรือ 

Province Bangkok  Post Code  10400  or 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

Affix Stamp Duty 

20 Baht 
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คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้    ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจําปี 

2560  ในวันพุธที� 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแคทลียา ชั�น 1  โรงแรมรามาการ์เดน้ ถ.วิภาวดี-รังสิต หลักสี� แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), 

which will be held on Wednesday, April 26, 2017 at 10:00 a.m. at Kathaleya room, 1st Floor, Rama Gardens Hotel, Vibhavadi-Rangsit 

Road, Lak Si, Bang Khen Sub-district, Lak Si District, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั�งนี�  ดงันี�  

I/We appoint and empower the proxy to attend and vote for me/us and on my/our behalf at this meeting in the following manner: 

  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั�งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

The proxy is empowered to vote the entire shares held and entitled to vote 

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

The proxy is empowered to vote part of my/our shares as follows: 

  หุน้สามญั   หุน้  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 

  Ordinary Share share(s), entitled to cast vote(s) 

  หุน้บุริมสิทธิ   หุน้  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 

  Preferred Share share(s), entitled to cast vote(s) 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั�งหมด     เสียง 

  Total number of votes entitled to cast is   vote(s) 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั�งนี�  ดงันี�  

 At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 วาระที� � พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 ซึ�งประชุมเมื�อวนัองัคารที�  19 เมษายน 2559  
 1. To adopt the Minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 19, 2016 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที� � รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี ���9 
 2.  To acknowledge the Company’s Annual Report for the year 2016 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 
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     วาระที� � พจิารณาอนุมตัิงบการเงินสาํหรบัปี สิ� นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
 3.  To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2016 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที� � พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี 2559 เพื�อจา่ยเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ 
4.  To consider and approve the allocation of net profits for the year 2016 dividend payment 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที� � พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 5. To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   �.ชื�อกรรมการ / Name of Director: นายยุทธ  วรฉตัรธาร  (Mr. Yuth Vorachattarn) 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

   �. ชื�อกรรมการ / Name of Director: นางสาวอรพทัธ ์ พีระเดชาพนัธ ์(Miss Orrapat Peeradechapan) 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

   3. ชื�อกรรมการ / Name of Director: นางสาวพรธีรา  รงคะศิริพนัธ์ (Miss Porntera Rongkasiriphan) 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที� 6 พิจารณาอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  ประจาํปี 2560 
6. To consider and approve the remuneration for Directors for the year 2017 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 
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 วาระที� 7 พิจารณาแตง่ตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2560 
7. To consider and appoint the auditors and fix the audit fee for the year 2017 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที� 8 เรื�องอื�น ๆ (ถา้มี) 
 8. Other matters (if any) 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะนี� ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั�นไมถู่กตอ้งและ

ไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the 

shareholder  

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให ้

ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting 

considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in 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 appropriate in all respects. 

กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะ 

ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except where of the proxy did not vote in accordance with this Proxy, shall be 

deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 

 

    ลงนาม/Signed       ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

      (     ) 

 

 

 

    ลงนาม/Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

      (     ) 

 
หมายเหต ุ/ Remark 
1. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี� ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถื้อหุน้ที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งใหค้สัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั�น 
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This Form C is only used in the case that the shareholder of record is a foreign shareholder whose shares are taken of by the 

custodian in Thailand. 

2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ 

Required supporting documents: 

(1) หนังสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

The power of attorney whereby the shareholder empower the custodian to execute the proxy instrument for and on behalf of 

the shareholder 

(2) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

A confirmation that the custodian is licensed to operate the custodian business 

3. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉันทะจะตอ้งใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให ้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not allocate the number of shares to 

several proxies to severally vote. 

4. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 

With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.  

5. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสือ

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

If any matter on the agenda is not specified above herein, the shareholder may add such additional matters in the attached 

supplemental to this Form C. 
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ใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

Continuation Page of Proxy Form C. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เถา้แก่นอ้ย  ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ� ง จาํกดั (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited 
 

 ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2559  ในวันอังคารที� พุธที� 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแคทลียา ชั�น 1  

โรงแรมรามาการเ์ดน้ ถ.วิภาวดี-รงัสิต หลักสี� แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี� กรุงเทพมหานคร  หรือที�จะพึงเลื�อนไปใน วนั เวลา และ สถานที�

อื�นดว้ย 

For the 2016 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on Wednesday, April 26, 2017 at 10:00 

a.m. at Kathaleya room, 1st Floor, Rama Gardens Hotel, Vibhavadi-Rangsit Road, Lak Si, Bang Khen Sub-district, Lak Si District, 

Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

     

 

วาระที�     เรื�อง           

Agenda  Re :  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที�     เรื�อง           

Agenda  Re :  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที�     เรื�อง           

Agenda  Re :  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที�     เรื�อง           

Agenda  Re :  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที�     เรื�อง           

Agenda  Re :  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที�     เรื�อง           

Agenda  Re :  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve  Disapprove  Abstain 

 


