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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

PROXY FORM A

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  เขียนที่ 
Shareholders’ Registration No. Written at 

 วันที่  เดือน  พ.ศ. 

 Date  Month  B.E.

(1) ข้าพเจ้า  สัญชาติ 

 I/We  Nationality

อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ตำาบล/แขวง 

Residing at No.  Road  Tambol/Khwaeng

อำาเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 

Amphur/Khet  Province  Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  เถ้าแก่น้อย  ฟูดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
     being a shareholder of  Taokaenoi Food&Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of

โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have voting right                                         votes as follows:

□ หุ้นสามัญ  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง

  Ordinary Share shares and have voting right votes

□ หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง

  Preferred Share shares and have voting right votes

(3)  ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นายยุทธ วรฉัตรธาร หรือ นางวณี ทัศนมณเฑียร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)
      Hereby appoint   (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mr. Yuth Vorachattarn   
         or to Mrs. Wanee Tassanamontien 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  ตำาบล/แขวง  อำาเภอ/เขต 

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province  Post Code   or

ปดอากรแสตมป
20 บาท

Affi x Stamp 
Duty

20 Baht
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□2. ชื่อ  นายยุทธ  วรฉัตรธาร     อายุ     71     ปีอยู่บ้านเลขที่              337    

   Name Mr. Yuth Vorachattarn   age     71  Years, Residing at           337  

ถนน  บอนด์สตรีท  ตำาบล/แขวง  บางพูด  อำาเภอ/เขต  ปากเกร็ด  

Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred

จังหวัด  นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11120  หรือ

Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120  or

□3. ชื่อ        นางวณี ทัศนมณเฑียร       อายุ    64    ปี    อยู่บ้านเลขที่               337          

        Name Mrs. Wanee Tassanamontien  age   64    Years, Residing at             337  

ถนน  บอนด์สตรีท  ตำาบล/แขวง  บางพูด  อำาเภอ/เขต  ปากเกร็ด  

Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred

จังหวัด  นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11120  

Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120  

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า  เพือ่เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอย
สุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of 
Shareholders (AGM), which will be held on Thrusday, April 25, 2019, 10.00 AM at Grand Ballroom, 5th floor, S31 
Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Bangkok or such other date, time 
and place as the meeting may be adjourned.

กจิการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

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:  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง
แยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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  เขียนที่ 
Shareholders’ Registration No. Written at 

 วันที่  เดือน  พ.ศ. 

 Date  Month  B.E.

(1) ข้าพเจ้า  สัญชาติ 
 I/We  Nationality

อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ตำาบล/แขวง 

Residing at No.  Road  Tambol/Khwaeng

อำาเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 

Amphur/Khet  Province  Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  เถ้าแก่น้อย  ฟูดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
     being a shareholder of  Taokaenoi Food&Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of

โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have voting right                                         votes as follows:

□ หุ้นสามัญ  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง

  Ordinary Share shares and have voting right votes

□ หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง

  Preferred Share shares and have voting right votes

(3)  ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นายยุทธ วรฉัตรธาร หรือ นางวณี ทัศนมณเฑียร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)
      Hereby appoint   (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mr. Yuth Vorachattarn   
         or to Mrs. Wanee Tassanamontien 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  ตำาบล/แขวง  อำาเภอ/เขต 

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province  Post Code   or

□2. ชื่อ  นายยุทธ  วรฉัตรธาร     อายุ     71     ปีอยู่บ้านเลขที่              337    

   Name Mr. Yuth Vorachattarn   age     71  Years, Residing at           337  

ถนน  บอนด์สตรีท  ตำาบล/แขวง  บางพูด  อำาเภอ/เขต  ปากเกร็ด 

Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred

ปดอากรแสตมป
20 บาท

Affi x Stamp 
Duty

20 Baht
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จังหวัด  นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11120  หรือ

Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120  or

□3. ชื่อ        นางวณี ทัศนมณเฑียร       อายุ    64    ปี    อยู่บ้านเลขที่               337          

        Name Mrs. Wanee Tassanamontien  age   64    Years, Residing at             337  

ถนน  บอนด์สตรีท  ตำาบล/แขวง  บางพูด  อำาเภอ/เขต  ปากเกร็ด  

Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred

จังหวัด  นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11120  

Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120  

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

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่  23 เมษายน 2561
 1. To adopt the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on Monday, April 23, 2018

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

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

 □ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
    Approve     Disapprove     Abstain

 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท ประจำาปี 2561
 2.  To acknowledge the Company’s Annual Report for the year 2018

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

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

 □ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
    Approve     Disapprove     Abstain

     วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 3.  To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2018

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

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

 □ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
    Approve     Disapprove     Abstain

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำาไรสุทธิประจำาปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
4.  To consider and approve the allocation of net profits for the year 2018 dividend payment

 □(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
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□(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
    Approve     Disapprove     Abstain

 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ
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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

   1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายชัยยงค์ รัตนะเจริญศิริ  (Mr. Chaiyong Rattanacharoensiri)
□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   

    Approve     Disapprove     Abstain

   2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล (Mr. Somboon Prasitjutrakul)
□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   

    Approve     Disapprove     Abstain

   3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ (Ms. Porntera Rongkasiripan)
□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   

    Approve     Disapprove     Abstain

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2562
6. To consider and approve the remuneration for Directors for the year 2019

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

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

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
    Approve     Disapprove     Abstain

 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2562
7. To consider and appoint the auditors and fi x the audit fee for the year 2019

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

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

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
    Approve     Disapprove     Abstain

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
8. To consider and approve the amendment of the company’s article of association.

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

□(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 9. To consider other matters (if any)

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

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

 □ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
    Approve     Disapprove     Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กจิการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ
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 / Remark

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

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบ
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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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Continuation Page of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เถ้าแก่น้อย  ฟูดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน)

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

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 
ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 For the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held Thursday, April 25, 2019, 
10.00 AM at Grand Ballroom, 5th fl oor, S31 Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet 
Watthana, Bangkok . or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

  วาระที่     เรื่อง          
Agenda Re :

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

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

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
    Approve     Disapprove     Abstain

  วาระที่     เรื่อง          
Agenda Re :

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

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

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
    Approve     Disapprove     Abstain

  วาระที่     เรื่อง          
Agenda Re :

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

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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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ปดอากรแสตมป
20 บาท

Affi x Stamp 
Duty

20 Baht
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

PROXY FORM C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเปนผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For Foreign Shareholder appointing the Custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  เขียนที่ 

Shareholders’ Registration No. Written at 

 วันที่  เดือน  พ.ศ. 

 Date  Month  B.E.

(1) ข้าพเจ้า  สัญชาติ 

 I/We  Nationality

อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ตำาบล/แขวง 

Residing at No.  Road  Tambol/Khwaeng

อำาเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 

Amphur/Khet  Province  Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เถ้าแก่น้อย  ฟูดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด  (มหาชน) (“บริษัท”) 

       being a shareholder of  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of

โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี้

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

□ หุ้นสามัญ  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง

  Ordinary Share shares and have voting right votes

□ หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง

  Preferred Share shares and have voting right votes

(3)  ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นายยุทธ วรฉัตรธาร หรือ นางวณี ทัศนมณเฑียร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของ

  บริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

       Hereby appoint   (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mr. Yuth Vorachattarn   
        or to Mrs. Wanee Tassanamontien 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  ตำาบล/แขวง  อำาเภอ/เขต 

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Post Code   or
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□2. ชื่อ  นายยุทธ  วรฉัตรธาร     อายุ     71     ปีอยู่บ้านเลขที่             337    

 Name Mr. Yuth Vorachattarn   age   71  Years, Residing at             337  

ถนน  บอนด์สตรีท  ตำาบล/แขวง  บางพูด  อำาเภอ/เขต  ปากเกร็ด 

Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred

จังหวัด  นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11120 หรือ

Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120  or

□3. ชื่อ        นางวณี ทัศนมณเฑียร       อายุ    64    ปี    อยู่บ้านเลขที่               337           

        Name Mrs. Wanee Tassanamontien  age   64    Years, Residing at             337  

ถนน  บอนด์สตรีท  ตำาบล/แขวง  บางพูด  อำาเภอ/เขต  ปากเกร็ด 

Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred

จังหวัด  นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11120 

Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ใน
วันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ช้ัน 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขท่ี 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders 
(AGM), which will be held on Thrusday, April 25, 2019, 10.00 AM at Grand Ballroom, 5th fl oor, S31 Sukhumvit Hotel, 545 
Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may 
be adjourned.

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

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่  23 เมษายน 2561
 1. To adopt the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on Monday, April 23, 2018

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

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

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
       Approve     Disapprove     Abstain

 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท ประจำาปี 2561
 2.  To acknowledge the Company’s Annual Report for the year 2018

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

□(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 3.  To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2018

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

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

 □ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง    
       Approve     Disapprove     Abstain

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำาไรสุทธิประจำาปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
4.  To consider and approve the allocation of net profits for the year 2018 dividend payment

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

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

 □ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง    
       Approve     Disapprove     Abstain

 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ
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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

   1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายชัยยงค์ รัตนะเจริญศิริ  (Mr. Chaiyong Rattanacharoensiri)

 □ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง    
       Approve     Disapprove     Abstain

   2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล (Mr. Somboon Prasitjutrakul)

 □ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง    
       Approve     Disapprove     Abstain

   3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ (Ms. Porntera Rongkasiripan)

 □ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง    
       Approve     Disapprove     Abstain

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2562
6. To consider and approve the remuneration for Directors for the year 2019

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

 □(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2562
7. To consider and appoint the auditors and fi x the audit fee for the year 2019

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

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

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
       Approve     Disapprove     Abstain

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
8. To consider and approve the amendment of the company’s article of association.

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

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

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
       Approve     Disapprove     Abstain

 วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 9. To consider other matters (if any)

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

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

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
       Approve     Disapprove     Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specifi ed my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specifi ed or in 
case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specifi ed 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.
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

 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

      (     )

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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) หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำาต่อแบบหนังสือ
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.
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Continuation Page of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เถ้าแก่น้อย  ฟูดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน)

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

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 
โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 For the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held Thursday, April 25, 2019, 10.00 
AM at Grand Ballroom, 5th fl oor, S31 Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, 
Bangkok . or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

    

  วาระที่     เรื่อง          
Agenda Re :

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

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

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
       Approve     Disapprove     Abstain

  วาระที่     เรื่อง          
Agenda Re :

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

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

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
       Approve     Disapprove     Abstain

  วาระที่     เรื่อง          
Agenda Re :

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

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

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
       Approve     Disapprove     Abstain


