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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
PROXY FORM A 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น   เขียนที ่   
Shareholders’ Registration No. Written at   
 วันที่   เดือน   พ.ศ.   
 Date  Month  B.E. 
(1) ข้าพเจา้   สัญชาติ   
 I/We  Nationality 
อยู่บ้านเลขที่   ถนน   ตําบล/แขวง    
Residing at No.    Road  Tambol/Khwaeng 
อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   
Amphur/Khet  Province  Post Code 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  เถ้าแก่น้อย  ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด  (มหาชน) (“บริษัท”)  
       being a shareholder of  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount 
of 
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งส้ินรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ    เสียง ดังนี้ 
holing the total amount of shares and have voting right                                         votes as follows: 
  หุ้นสามัญ   หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ   เสียง 
  Ordinary Share shares and have voting right votes 
  หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ   เสียง 
  Preferred Share shares and have voting right votes 
(3)  ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นายยุทธ วรฉัตรธาร หรือ นางวณี  ทัศนมณเฑยีร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ท้ังนี้ 

ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีสง่มาพร้อมนี้) 
 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) 

1. ชื่อ   อายุ   ปี อยู่บ้านเลขที่    
 Name age Years, Residing at  
ถนน   ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต    
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
 
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   หรือ 
Province Post Code   or 
2. ชื่อ  นายยุทธ วรฉัตรธาร    อายุ    68    ปี  อยู่บ้านเลขที่   473/12 หมู่บ้านปัญญา ซอยพัฒนาการ 30   
 Name Mr. Yuth Vorachattarn   age   68  Years,   Residing at  473/12   Panya Village  Soi Pattankarn 30   
ถนน  พัฒนาการ  ตําบล/แขวง  สวนหลวง  อําเภอ/เขต  สวนหลวง   
Road Pattanakarn Tambol/Khwaeng   Suanluang    Amphur/Khet  Suanluang 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10250  หรือ 
Province Bangkok  Metropolitan Post Code  10250  or 
3. ชื่อ        นางวณี  ทัศนมณเฑียร       อายุ    61    ปี      อยู่บ้านเลขที่                           511/239  ซอยจรัญสนิทวงศ ์37               
        Name Mrs. Wanee Thasanamontien    age   61    Years,   Residing at   511/239  Charansanitwong 37 
ถนน   จรัญสนิทวงศ ์  ตําบล/แขวง  บางขุนศรี          อําเภอ/เขต          บางกอกน้อย                   
Road  Charansanitwong        Tambol/Khwaeng  Bang Khun Si      Amphur/Khet Bangkok Noi   
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10700  หรือ 
Province Bangkok  Post Code   10700  or 

ปดอากรแสตมป
20 บาท 

Affix Stamp 
Duty 

20 Baht 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ใน 
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 ชั้น1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี 
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders 
(AGM), which will be held on Tuesday, April 19, 2016 at 10:00 a.m. at Jupiter Room 4-5, 1st Floor, Impact Challenger, Banmai 
Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi  or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 
กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจา้ได้กระทําเองทุกประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
    ลงนาม/Signed        ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
      (     ) 
 
    ลงนาม/Signed        ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
      (     ) 
 

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.     
PROXY FORM B 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น   เขียนที ่   
Shareholders’ Registration No. Written at   
 วันที่   เดือน   พ.ศ.   
 Date  Month  B.E. 
(1) ข้าพเจา้   สัญชาติ   
 I/We  Nationality 
อยู่บ้านเลขที่   ถนน   ตําบล/แขวง    
Residing at No.    Road  Tambol/Khwaeng 
อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   
Amphur/Khet  Province  Post Code 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เถ้าแก่น้อย  ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด  (มหาชน) (“บริษัท”)  
       being a shareholder of Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount 
of 
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งส้ินรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ   เสียง ดังน้ี 
holing the total amount of shares and have voting right                                         votes as follows: 
  หุ้นสามัญ   หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ   เสียง 
  Ordinary Share shares and have voting right votes 
  หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ   เสียง 
  Preferred Share shares and have voting right votes 
(3)  ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นายยุทธ วรฉัตรธาร หรือ นางวณี  ทัศนมณเฑยีร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ท้ังนี้ 

ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีสง่มาพร้อมนี้) 
 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) 

1. ชื่อ   อายุ   ปี อยู่บ้านเลขที่    
 Name age Years, Residing at  
ถนน   ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต    
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   หรือ 
Province Post Code   or 
2. ชื่อ  นายยุทธ วรฉัตรธาร    อายุ    68    ปี  อยู่บ้านเลขที่     473/12 หมู่บ้านปัญญา ซอยพัฒนาการ 30   
 Name Mr. Yuth Vorachattarn   age   68  Years,   Residing at  473/12   Panya Village  Soi Pattankarn 30   
ถนน  พัฒนาการ  ตําบล/แขวง  สวนหลวง  อําเภอ/เขต  สวนหลวง   
Road Pattanakarn Tambol/Khwaeng   Suanluang    Amphur/Khet  Suanluang 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10250  หรือ 
Province Bangkok  Metropolitan Post Code  10250  or 
 
3. ชื่อ        นางวณี  ทัศนมณเฑียร       อายุ    61    ปี      อยู่บ้านเลขที่    511/239  ซอยจรญัสนิทวงศ ์37           
        Name Mrs. Wanee Thasanamontien    age   61    Years,  Residing at   511/239  Charansanitwong 37 
ถนน  จรัญสนิทวงศ์   ตําบล/แขวง  บางขุนศร ี   อําเภอ/เขต  บางกอกน้อย    
Road  Charansanitwong         Tambol/Khwaeng  Bang Khun Si       Amphur/Khet Bangkok Noi   
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10700  หรือ 
Province Bangkok  Post Code   10700  or 
 

ปดอากรแสตมป
20 บาท 

Affix Stamp 
Duty 

20 Baht 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 9
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4. ชื่อ                                               อายุ           ปี อยู่บ้านเลขที่     
Name                                                 age       Years, Residing at   

ถนน       ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต     
Road     Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    
Province   Post Code   
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ใน 
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 ชั้น1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี 
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders 
(AGM), which will be held on Tuesday, April 19, 2016 at 10:00 a.m. at Jupiter Room 4-5, 1st Floor, Impact Challenger, Banmai 
Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi  or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 (4) ข้าพเจา้ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
 At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี  2/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 3 กันยายน  2558  
 1. To adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2015 held on Thursday, 
September 3, 2015 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิัท ประจําป ี2558 
 2.  To acknowledge the Report of the Board of Directors for the year 2015 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
     วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี  สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 3.  To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2015 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
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 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2558 เพื่อตั้งสํารองตามกฎหมายและการจา่ยเงนิปันผล 
4. To consider and approve the allocation of profit for the year 2015 as the legal reserve and   

 dividend payment. 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
      Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 
5. To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation 
 (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   1. ช่ือกรรมการ / Name of Director: นายชัยยงค์ รัตนเจริญศริิ (Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri) 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
   2. ช่ือกรรมการ / Name of Director: นายสมบุญ ประสิทธ์ิจูตระกูล (Mr. Somboon Prasitjutrakul) 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
   3. ช่ือกรรมการ / Name of Director: นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ (Mr. Nutchatpong Peeradechapan) 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ประจําปี 2559 

6. To consider and approve the remuneration for Directors for the year 2016 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
   Approve  Disapprove  Abstain 
 วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญช ีประจําป ี2559 

7. To consider and appoint the auditors and fix the audit fee for the year 2016 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 วาระท่ี 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 8. Other matters (if any) 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจา้ในฐานะผู้ถือหุ้น 

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง
มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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. 
 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 

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       ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
          (     ) 
 
 
    ลงนาม/Signed       ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
          (     ) 
 
 
หมายเหตุ / Remark 
 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

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

3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ 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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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
Continuation Page of Proxy Form B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เถ้าแก่น้อย  ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

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

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559  ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 ชั้น1 อาคารชาเลนเจอร์ 
เมืองทองธานี ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเล่ือนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อ่ืนด้วย 
 

For the 2016 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on Tuesday, April 19, 2016 at 10:00 
a.m. at Jupiter Room 4-5, 1st Floor, Impact Challenger, Banmai Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi Province or such other 
date, time and place as the meeting may be adjourned. 

     
 
 

วาระท่ี     เรื่อง           

Agenda  Re :  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 
วาระท่ี     เรื่อง           

Agenda  Re :  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 
วาระท่ี     เรื่อง           

Agenda  Re :  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระท่ี     เรื่อง           

Agenda  Re :  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 
วาระท่ี     เรื่อง           

Agenda  Re :  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 
วาระท่ี     เรื่อง           

Agenda  Re :  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
PROXY FORM C 

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น   เขียนที ่   
Shareholders’ Registration No. Written at   
 วันที่   เดือน   พ.ศ.   
 Date  Month  B.E. 
(1) ข้าพเจา้   สัญชาติ   
 I/We  Nationality 
อยู่บ้านเลขที่   ถนน   ตําบล/แขวง    
Residing at No.    Road  Tambol/Khwaeng 
อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   
Amphur/Khet  Province  Post Code 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เถ้าแก่น้อย  ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด  (มหาชน) (“บริษัท”)  
       being a shareholder of  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount 
of 
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งส้ินรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ   เสียง ดังน้ี 
holing the total amount of shares and have voting right                                         votes as follows: 
  หุ้นสามัญ   หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ   เสียง 
  Ordinary Share shares and have voting right votes 
  หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ   เสียง 
  Preferred Share shares and have voting right votes 
(3)  ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นายยุทธ วรฉัตรธาร หรือ นางวณี  ทัศนมณเฑยีร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ท้ังนี้ 

ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีสง่มาพร้อมนี้) 
 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) 

1. ชื่อ   อายุ   ปี อยู่บ้านเลขที่    
 Name age Years, Residing at  
ถนน   ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต    
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   หรือ 
Province Post Code   or 
2. ชื่อ  นายยุทธ วรฉัตรธาร    อายุ    68    ปี  อยู่บ้านเลขที่     473/12 หมู่บ้านปัญญา ซอยพัฒนาการ 30   
 Name Mr. Yuth Vorachattarn   age   68  Years,   Residing at  473/12   Panya Village  Soi Pattankarn 30   
ถนน  พัฒนาการ  ตําบล/แขวง  สวนหลวง  อําเภอ/เขต  สวนหลวง   
Road Pattanakarn Tambol/Khwaeng   Suanluang    Amphur/Khet  Suanluang 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10250  หรือ 
Province Bangkok  Metropolitan Post Code  10250  or 
3. ชื่อ        นางวณี  ทัศนมณเฑียร       อายุ    61    ปี      อยู่บ้านเลขที่    511/239  ซอยจรญัสนิทวงศ ์37           
        Name Mrs. Wanee Thasanamontien    age   61    Years,  Residing at   511/239  Charansanitwong 37 
ถนน  จรัญสนิทวงศ์   ตําบล/แขวง  บางขุนศร ี   อําเภอ/เขต  บางกอกน้อย    
Road  Charansanitwong         Tambol/Khwaeng  Bang Khun Si       Amphur/Khet Bangkok Noi   
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10700  หรือ 
Province Bangkok  Post Code   10700  or 
 
 

ปดอากรแสตมป
20 บาท 

Affix Stamp 
Duty 

20 Baht

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 9
Attachment
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4. ชื่อ    อายุ        ปี  อยู่บ้านเลขที่        
 Name                                     age        Years,  Residing at   
ถนน    ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต     
Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet   
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   หรือ  
Province   Post Code  or 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้   เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้    ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2559  ในวัน
อังคารท่ี 19 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 ชั้น1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders 
(AGM), which will be held on Tuesday, April 19, 2016 at 10:00 a.m. at Jupiter Room 4-5, 1st Floor, Impact Challenger, Banmai 
Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi  or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 

 (3) ข้าพเจา้ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี ้
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: 
  มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

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

The proxy is empowered to vote part of my/our shares as follows: 
  หุ้นสามัญ   หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
  Ordinary Share share(s), entitled to cast vote(s) 
  หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
  Preferred Share share(s), entitled to cast vote(s) 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด     เสียง 
  Total number of votes entitled to cast is   vote(s) 
(4) ข้าพเจา้ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
 At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี  2/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 3 กันยายน  2558  
 1. To adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2015 held on Thursday, 
September 3, 2015 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิัท ประจําป ี2558 
 2.  To acknowledge the Report of the Board of Directors for the year 2015 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
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     วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี  สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 3.  To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2015 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2558 เพื่อตั้งสํารองตามกฎหมายและการจา่ยเงนิปันผล 
4. To consider and approve the allocation of profit for the year 2015 as the legal reserve and   

 dividend payment. 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 
5. To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation 
 (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายชัยยงค์ รัตนเจริญศริิ (Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri) 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
   2. ช่ือกรรมการ / Name of Director: นายสมบุญ ประสิทธ์ิจูตระกูล (Mr. Somboon Prasitjutrakul) 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
   3. ช่ือกรรมการ / Name of Director: นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ (Mr. Nutchatpong Peeradechapan) 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ประจําปี 2559 

6. To consider and approve the remuneration for Directors for the year 2016 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญช ีประจําป ี2559 

7. To consider and appoint the auditors and fix the audit fee for the year 2016 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
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 วาระท่ี 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 8. Other matters (if any) 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็น
การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง
มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
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       ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
          (     ) 
 
 
 

    ลงนาม/Signed       ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
          (     ) 
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หมายเหตุ / Remark 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
Required supporting documents: 
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

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

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
A confirmation that the custodian is licensed to operate the custodian business 

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

5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ 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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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
Continuation Page of Proxy Form C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เถ้าแก่น้อย  ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

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

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559  ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 ชั้น1 อาคารชาเลนเจอร์ 
เมืองทองธานี ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเล่ือนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อ่ืนด้วย 
 

For the 2016 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on Tuesday, April 19, 2016 at 10:00 
a.m. at Jupiter Room 4-5, 1st Floor, Impact Challenger, Banmai Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi Province or such other 
date, time and place as the meeting may be adjourned. 

     
 

วาระท่ี     เรื่อง           

Agenda  Re :  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 
วาระท่ี     เรื่อง           

Agenda  Re :  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 
วาระท่ี     เรื่อง           

Agenda  Re :  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระท่ี     เรื่อง           

Agenda  Re :  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 
วาระท่ี     เรื่อง           

Agenda  Re :  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 
วาระท่ี     เรื่อง           

Agenda  Re :  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 

 


