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หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 
PROXY FORM A 

 

เลขทะเบยีนผูถื้อหุน้   เขียนท่ี   
Shareholders’ Registration No. Written at   
 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 Date  Month  B.E. 
 
(1) ขา้พเจา้   สญัชาติ   
 I/We  Nationality 
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง    
Residing at No.   Road  Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
Amphur/Khet  Province  Post Code 
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท  เถา้แก่นอ้ย  ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ้ ง จ  ากดั  (มหาชน) (“บริษัท”)  
       being a shareholder of  Taokaenoi Food&Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 
holding 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 นายชยัยงค ์รตันเจริญศิริ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของ

บริษัทก็ได ้ทั้งน้ี ขอ้มูลกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาพรอ้มน้ี) 
       Hereby appoint        (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mr. Yuth Vorachattarn   
         or to Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri be the proxy. The Information of the independent directors, were 
  shown in the enclosure) 
 
1. ชื่อ   อายุ   ปี อยู่บา้นเลขท่ี    
 Name age Years, Residing at  
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province  Post Code   or 
 
2. ชื่อ  นายยุทธ  วรฉตัรธาร     อายุ     70     ปีอยู่บา้นเลขท่ี              337     
 Name Mr. Yuth Vorachattarn   age     70  Years, Residing at           337   
ถนน  บอนดส์ตรีท  ต าบล/แขวง  บางพดู  อ าเภอ/เขต  ปากเกร็ด   
Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred 
จงัหวดั  นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์ 11120  หรือ 
Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120  or 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Affix Stamp Duty 
20 Baht 
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3. ชื่อ        นายชยัยงค ์ รตันเจริญศิริ       อายุ    62    ปี    อยู่บา้นเลขท่ี               337                
        Name Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri  age   62    Years, Residing at             337   
ถนน  บอนดส์ตรีท  ต าบล/แขวง  บางพดู  อ าเภอ/เขต  ปากเกร็ด   
Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred 
จงัหวดั  นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์ 11120   
Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120   
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
ในวนัจนัทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮา้ส์  สโมสรราชพฤกษ์ (โครงการ
นอรธ์ปาร์ค) เลขท่ี 100 หมู่ 3 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น
ดว้ย 

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 Monday, April 23, 2018, 10.00 AM at Rajpruek Ballroom, 2nd floor, Sport Club House Building, Rajpruek Club 
(North Park Project). 100 Moo 3 Vibhavadi-Rangsit Road, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok or such other date, time and place as 
the meeting may be adjourned. 

 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมน้ัน ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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: ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 41

 
 

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.     

PROXY FORM B 
 

เลขทะเบยีนผูถื้อหุน้   เขียนท่ี   
Shareholders’ Registration No. Written at   
 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 Date  Month  B.E. 
 
(1) ขา้พเจา้   สญัชาติ   
 I/We  Nationality 
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง    
Residing at No.   Road  Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
Amphur/Khet  Province  Post Code 
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เถา้แก่นอ้ย  ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ้ ง จ  ากดั  (มหาชน) (“บริษัท”)  
       being a shareholder of  Taokaenoi Food&Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
holding 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 นายชยัยงค ์รตันเจริญศิริ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของ

บริษัทก็ได ้ทั้งน้ี ขอ้มูลกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาพรอ้มน้ี) 
       Hereby appoint        (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mr. Yuth Vorachattarn   
         or to Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri be the proxy. The Information of the independent directors, were 
  shown in the enclosure) 
 

1. ชื่อ   อายุ   ปี อยู่บา้นเลขท่ี    
 Name age Years, Residing at  
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province Post Code   or 
 

2. ชื่อ  นายยุทธ  วรฉตัรธาร     อายุ     70     ปีอยู่บา้นเลขท่ี             337     
 Name Mr. Yuth Vorachattarn   age   70  Years, Residing at             337   
ถนน  บอนดส์ตรีท  ต าบล/แขวง  บางพดู  อ าเภอ/เขต  ปากเกร็ด   
Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred 
จงัหวดั  นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์ 11120  หรือ 
Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120  or 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Affix Stamp Duty 
20 Baht 
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3. ชื่อ        นายชยัยงค ์ รตันเจริญศิริ       อายุ    62    ปี    อยู่บา้นเลขท่ี               337                                                    
        Name Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri  age   62    Years, Residing at             337   
ถนน  บอนดส์ตรีท  ต าบล/แขวง  บางพดู  อ าเภอ/เขต  ปากเกร็ด   
Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred 
จงัหวดั  นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์ 11120   
Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120   
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้    ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2561 ในวันจันทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์  สโมสรราชพฤกษ์ 
(โครงการนอร์ธปาร์ค) เลขท่ี 100 หมู่ 3 ถ.วิภาวดี-รงัสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย 

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 Monday, April 23, 2018, 10.00 AM at Rajpruek Ballroom, 2nd floor, Sport Club House Building, Rajpruek Club 
(North Park Project). 100 Moo 3 Vibhavadi-Rangsit Road, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok or such other date, time and place as 
the meeting may be adjourned. 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 
 At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

 วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 26 เมษายน 2560  
 1. To adopt the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday, April 26, 2017 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ  าปี 2560 
 2.  To acknowledge the Company’s Annual Report for the year 2017 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

     วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 3.  To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2017 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
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 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ  าปี 2560 เพ่ือจา่ยเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ 
4.  To consider and approve the allocation of net profits for the year 2017 dividend payment 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
5. To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   1. ช่ือกรรมการ / Name of Director: นายอิทธิพทัธ ์พีระเดชาพนัธ์  (Mr. Itthipat Peeradechapan) 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
   2. ช่ือกรรมการ / Name of Director: นายณชัชชัพงศ ์พีระเดชาพนัธ ์(Mr. Nutchatpong Peeradechapan) 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
   3. ช่ือกรรมการ / Name of Director: นางวณี ทศันมณเฑียร (Mrs. Wanee Thasanamontien) 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ  าปี 2561 
6. To consider and approve the remuneration for Directors for the year 2018 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ  าปี 2561 
7. To consider and appoint the auditors and fix the audit fee for the year 2018 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
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 วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 8. Other matters (if any) 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไมถู่กตอ้ง
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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการ ใด ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 
 

กิจการใดท่ีผูร้ับมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้ับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะ 
ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให ้

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

3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือ
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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ใบประจ  าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

Continuation Page of Proxy Form B. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เถา้แก่นอ้ย  ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ้ ง จ  ากดั (มหาชน) 

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

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  ในวันจนัทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 
อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์  สโมสรราชพฤกษ์ (โครงการนอร์ธปาร์ค) เลขท่ี 100 หมู่ 3 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

 For the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held Monday, April 23, 2018 at Rajpruek 
Ballroom, 2nd floor, Sport Club House Building, Rajpruek Club (North Park Project). 100 Moo 3 Vibhavadi-Rangsit Road, Thung Song 
Hong, Lak Si, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

     
 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (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 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (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 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
(For Foreign Shareholder appointing the Custodian in Thailand) 

เลขทะเบยีนผูถื้อหุน้   เขียนท่ี   
Shareholders’ Registration No. Written at   
 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 Date  Month  B.E. 
(1) ขา้พเจา้   สญัชาติ   
 I/We  Nationality 
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง    
Residing at No.   Road  Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
Amphur/Khet  Province  Post Code 
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เถา้แก่นอ้ย  ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ้ ง จ  ากดั  (มหาชน) (“บริษัท”)  
       being a shareholder of  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
holding the total amount of shares and have voting right                                         votes as follows: 
  หุน้สามญั   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
  Ordinary Share shares and have voting right votes 
  หุน้บริุมสิทธิ   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
  Preferred Share shares and have voting right votes 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหน้ายยุทธ วรฉตัรธาร หรือ นายชยัยงค ์รตันเจริญศิริ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของ

บริษัทก็ได ้ทั้งน้ี ขอ้มูลกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาพรอ้มน้ี) 
       Hereby appoint        (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mr. Yuth Vorachattarn   
         or to Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri be the proxy. The Information of the independent directors, were 
  shown in the enclosure) 
 

1. ชื่อ   อายุ   ปี อยู่บา้นเลขท่ี    
 Name age Years, Residing at  
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province Post Code   or 
 

2. ชื่อ  นายยุทธ  วรฉตัรธาร     อายุ     70     ปีอยู่บา้นเลขท่ี             337     
 Name Mr. Yuth Vorachattarn   age   70  Years, Residing at             337   
ถนน  บอนดส์ตรีท   ต าบล/แขวง  บางพดู  อ าเภอ/เขต  ปากเกร็ด   
Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred 
จงัหวดั  นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์ 11120  หรือ 
Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120  or 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Affix Stamp Duty 
20 Baht 
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3. ชื่อ        นายชยัยงค ์ รตันเจริญศิริ       อายุ    62    ปี    อยู่บา้นเลขท่ี               337                                                
        Name Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri  age   62    Years, Residing at             337   
ถนน  บอนดส์ตรีท  ต าบล/แขวง  บางพดู  อ าเภอ/เขต  ปากเกร็ด   
Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred 
จงัหวดั  นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์ 11120   
Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120   
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้    ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2561 ในวันจันทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์  สโมสรราชพฤกษ์ 
(โครงการนอร์ธปาร์ค) เลขท่ี 100 หมู่ 3 ถ.วิภาวดี-รงัสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย 

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 Monday, April 23, 2018, 10.00 AM at Rajpruek Ballroom, 2nd floor, Sport Club House Building, Rajpruek Club 
(North Park Project). 100 Moo 3 Vibhavadi-Rangsit Road, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok or such other date, time and place as 
the meeting may be adjourned. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดงัน้ี 
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: 
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

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) 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด     เสียง 
  Total number of votes entitled to cast is   vote(s) 
 
(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 
 At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

 วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 26 เมษายน 2560  
 1. To adopt the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday, April 26, 2017 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ  าปี 2560 
 2.  To acknowledge the Company’s Annual Report for the year 2017 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
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  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

     วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 3.  To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2017 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ  าปี 2560 เพ่ือจา่ยเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ 
4.  To consider and approve the allocation of net profits for the year 2017 dividend payment 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
5. To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   1. ช่ือกรรมการ / Name of Director: นายอิทธิพทัธ ์พีระเดชาพนัธ ์ (Mr. Itthipat Peeradechapan) 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
   2. ช่ือกรรมการ / Name of Director: นายณชัชชัพงศ ์พีระเดชาพนัธ ์(Mr. Nutchatpong Peeradechapan) 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
   3. ช่ือกรรมการ / Name of Director: นางวณี ทศันมณเฑียร (Mrs. Wanee Thasanamontien) 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ  าปี 2561 
6. To consider and approve the remuneration for Directors for the year 2018 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ  าปี 2561 
7. To consider and appoint the auditors and fix the audit fee for the year 2018 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 8. Other matters (if any) 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไมถู่กตอ้งและ
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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการ ใด ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

กิจการใดท่ีผูร้ับมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้ับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะ 
ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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 
      (     ) 
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หมายเหต ุ/ Remark 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผู ้ถือหุ ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่า งประเทศและแต่งตั้งให ้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่าน้ัน 
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. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ 
Required supporting documents: 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

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

5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือ
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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ใบประจ  าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

Continuation Page of Proxy Form C. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เถา้แก่นอ้ย  ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ้ ง จ  ากดั (มหาชน) 

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

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  ในวันจนัทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 
อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์  สโมสรราชพฤกษ์ (โครงการนอร์ธปาร์ค) เลขท่ี 100 หมู่ 3 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

 For the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held Monday, April 23, 2018 at Rajpruek 
Ballroom, 2nd floor, Sport Club House Building, Rajpruek Club (North Park Project). 100 Moo 3 Vibhavadi-Rangsit Road, Thung Song 
Hong, Lak Si, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

     
 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 




