ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท
Affix Stamp Duty
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY FORM A
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholders’ Registration No.

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บา้ นเลขที่
Residing at No.
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

วันที่
Date

เขียนที่
Written at
เดือน
Month

พ.ศ.
B.E.
สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Post Code

ถนน
Road
จังหวัด
Province

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เถ้าแก่นอ้ ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ ง จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Taokaenoi Food&Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
holding the total amount of
shares and have voting right
votes as follows:
 หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Ordinary Share
shares and have voting right
votes
 หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Preferred Share
shares and have voting right
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
2. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

(ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้นายยุทธ วรฉัตรธาร หรือ นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระของ
บริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ )
(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)

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Post Code

อายุ
age

นายยุทธ วรฉัตรธาร อายุ 70 ปี อยู่บา้ นเลขที่
Mr. Yuth Vorachattarn age 70 Years, Residing at
บอนด์สตรีท
ตาบล/แขวง
บางพูด
Bond Street
Tambol/Khwaeng Bangpood
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
11120
Nonthaburi
Metropolitan Post Code 11120

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

ปี อยู่บา้ นเลขที่
Years, Residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or
337
337

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

ปากเกร็ด
Pakkred
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3. ชื่อ
นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ
อายุ 62 ปี อยู่บา้ นเลขที่
Name Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri age 62 Years, Residing at
ถนน
บอนด์สตรีท
ตาบล/แขวง
บางพูด
Road
Bond Street
Tambol/Khwaeng Bangpood
จังหวัด
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
11120
Province
Nonthaburi
Metropolitan Post Code 11120

337
337
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

ปากเกร็ด
Pakkred

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์ (โครงการ
นอร์ธปาร์ค) เลขที่ 100 หมู่ 3 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย
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.
กิจการใดที่ผรู ้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงนาม/Signed
ลงนาม/Signed

(
(

)
)

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy

หมายเหตุ:
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องให้ผรู ้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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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ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท
Affix Stamp Duty
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY FORM B
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholders’ Registration No.

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บา้ นเลขที่
Residing at No.
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

วันที่
Date

เขียนที่
Written at
เดือน
Month

พ.ศ.
B.E.
สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Post Code

ถนน
Road
จังหวัด
Province

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เถ้าแก่นอ้ ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ ง จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Taokaenoi Food&Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
holding the total amount of
shares and have voting right
votes as follows:
 หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Ordinary Share
shares and have voting right
votes
 หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Preferred Share
shares and have voting right
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
2. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

(ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้นายยุทธ วรฉัตรธาร หรือ นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระของ
บริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ )
(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)

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Post Code

อายุ
age

นายยุทธ วรฉัตรธาร อายุ 70 ปี อยู่บา้ นเลขที่
Mr. Yuth Vorachattarn age 70 Years, Residing at
บอนด์สตรีท
ตาบล/แขวง
บางพูด
Bond Street
Tambol/Khwaeng Bangpood
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
11120
Nonthaburi
Metropolitan Post Code 11120

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

ปี อยู่บา้ นเลขที่
Years, Residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or
337
337

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

ปากเกร็ด
Pakkred
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3. ชื่อ
นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ
อายุ 62 ปี อยู่บา้ นเลขที่
Name Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri age 62 Years, Residing at
ถนน
บอนด์สตรีท
ตาบล/แขวง
บางพูด
Road
Bond Street
Tambol/Khwaeng Bangpood
จังหวัด
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
11120
Province
Nonthaburi
Metropolitan Post Code 11120

337
337
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

ปากเกร็ด
Pakkred

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2561 ในวันจัน ทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ บอลรู ม ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์
(โครงการนอร์ธปาร์ค) เลขที่ 100 หมู่ 3 ถ.วิภาวดี -รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560
1. To adopt the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday, April 26, 2017
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2560
2. To acknowledge the Company’s Annual Report for the year 2017
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 201 7
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(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 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้
4. To consider and approve the allocation of net profits for the year 2017 dividend payment
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
5. To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
1. ชื่อกรรมการ / Name of Director:
นายอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ (Mr. Itthipat Peeradechapan)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
2. ชื่อกรรมการ / Name of Director:
นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ (Mr. Nutchatpong Peeradechapan)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
3. ชื่อกรรมการ / Name of Director:
นางวณี ทัศนมณเฑียร (Mrs. Wanee Thasanamontien)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
6. To consider and approve the remuneration for Directors for the year 2018
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561
7. To consider and appoint the auditors and fix the audit fee for the year 2018
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
8. Other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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) ในกรณี ที่ ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุค วามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณี ที่ที่ ประชุม มีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนื อจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ ใด ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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
ลงนาม/Signed

(
(

)
)

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy

หมายเหตุ / Remark
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ 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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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Continuation Page of Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เถ้าแก่นอ้ ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ ง จากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2
อาคารสปอร์ต คลับ เฮ้า ส์ สโมสรราชพฤกษ์ (โครงการนอร์ธ ปาร์ค ) เลขที่ 100 หมู่ 3 ถ.วิ ภ าวดี -รัง สิ ต แขวงทุ่ งสองห้อ ง เขตหลัก สี่
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.

วาระที่
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรื่อง
Re :
ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรื่อง
Re :
ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรื่อง
Re :
ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
PROXY FORM C
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )
(For Foreign Shareholder appointing the Custodian in Thailand)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
เขียนที่
Shareholders’ Registration No.
Written at
วันที่
เดือน
พ.ศ.
Date
Month
B.E.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
I/We
Nationality
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
Residing at No.
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Amphur/Khet
Province
Post Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เถ้าแก่นอ้ ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ ง จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
holding the total amount of
shares and have voting right
votes as follows:
 หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Ordinary Share
shares and have voting right
votes
 หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Preferred Share
shares and have voting right
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
2. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

(ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้นายยุทธ วรฉัตรธาร หรือ นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระของ
บริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ )
(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)

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Post Code

อายุ
age

นายยุทธ วรฉัตรธาร อายุ 70 ปี อยู่บา้ นเลขที่
Mr. Yuth Vorachattarn age 70 Years, Residing at
บอนด์สตรีท
ตาบล/แขวง
บางพูด
Bond Street
Tambol/Khwaeng Bangpood
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
11120
Nonthaburi
Metropolitan Post Code 11120

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

ปี อยู่บา้ นเลขที่
Years, Residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or
337
337

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

ปากเกร็ด
Pakkred
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3. ชื่อ
นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ
อายุ 62 ปี อยู่บา้ นเลขที่
Name Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri age 62 Years, Residing at
ถนน
บอนด์สตรีท
ตาบล/แขวง
บางพูด
Road
Bond Street
Tambol/Khwaeng Bangpood
จังหวัด
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
11120
Province
Nonthaburi
Metropolitan Post Code 11120

337
337
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

ปากเกร็ด
Pakkred

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2561 ในวันจัน ทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ บอลรู ม ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์
(โครงการนอร์ธปาร์ค) เลขที่ 100 หมู่ 3 ถ.วิภาวดี -รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
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:
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
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:
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
Ordinary Share
share(s), entitled to cast
vote(s)
 หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
Preferred Share
share(s), entitled to cast
vote(s)
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้งั หมด
เสียง
Total number of votes entitled to cast is
vote(s)
(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560
1. To adopt the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday, April 26, 2017
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2560
2. To acknowledge the Company’s Annual Report for the year 2017
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
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 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

Approve
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2017
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้
4. To consider and approve the allocation of net profits for the year 2017 dividend payment
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
5. To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
1. ชื่อกรรมการ / Name of Director:
นายอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ (Mr. Itthipat Peeradechapan)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
2. ชื่อกรรมการ / Name of Director:
นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ (Mr. Nutchatpong Peeradechapan)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
3. ชื่อกรรมการ / Name of Director:
นางวณี ทัศนมณเฑียร (Mrs. Wanee Thasanamontien)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
6. To consider and approve the remuneration for Directors for the year 2018
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
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เห็นด้วย
Approve



ไม่เห็นด้วย
Disapprove



งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561
7. To consider and appoint the auditors and fix the audit fee for the year 2018
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 8
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
8. Other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
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) ในกรณี ที่ ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุค วามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณี ที่ที่ ประชุม มีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนื อจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ ใด ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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.
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ลงนาม/Signed
(

)

ลงนาม/Signed
(

)

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561

หมายเหตุ / Remark
1. หนั ง สื อ มอบฉัน ทะแบบ ค. นี้ ใช้เ ฉพาะกรณี ที่ ผู ้ถื อ หุ ้น ที่ ป รากฏชื่ อ ในทะเบี ย นเป็ นผู ้ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั้ง ให้คัส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
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. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Required supporting documents:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนิ นการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
The power of attorney whereby the shareholder empower the custodian to execute the proxy instrument for and on behalf of
the shareholder
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุ ญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A confirmation that the custodian is licensed to operate the custodian business
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพีย งรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่า วาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ 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.

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

51

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Continuation Page of Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เถ้าแก่นอ้ ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ ง จากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2
อาคารสปอร์ต คลับ เฮ้า ส์ สโมสรราชพฤกษ์ (โครงการนอร์ธ ปาร์ค ) เลขที่ 100 หมู่ 3 ถ.วิ ภ าวดี -รัง สิ ต แขวงทุ่ งสองห้อ ง เขตหลัก สี่
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.
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วาระที่
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรื่อง
Re :
ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรื่อง
Re :
ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรื่อง
Re :
ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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