
 
         

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ คสัโตเดียน [Custodian] ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น)  

 
เขียนท่ี……………………………………………… 
วนัท่ี……..เดือน……………………พ.ศ………..…. 

(1)   ข้าพเจ้า……………………...…………………………………………………………………….……สญัชาติ………………..……..….. 
อยู่บ้านเลขท่ี…………….………ถนน ……………….……………………………ต าบล/แขวง........................................................... 

อ าเภอ/แขวง ……………………………..………… จงัหวดั...........……………….....................รหสัไปรษณีย์................................... 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั................................................................................................ 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน)   โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.......................................................................หุ้น 

       และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั...........................................................เสียง (หุ้นสามญั 1 หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั 1 เสียง)           
(2)   ขอมอบฉนัทะให้           1. ………………………………………………………………………….อายุ………....ปี                                                 

                                         อยู่บ้านเลขท่ี……………ถนน …………………………ต าบล/แขวง.............................. 

                                     อ าเภอ/แขวง ……………………………… จงัหวดั...........……………………..............    
                                     รหสัไปรษณีย์............................. 

                      หรือ                2. นายวรัิช  ไพรัชพิบลูย์                                  กรรมการอิสระ     อาย ุ 70  ปี 
                                                  อยูบ้่านเลขท่ี 64/66 Kallista Mansion ห้อง 26 C สขุมุวทิ ซอย 11 คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
                      หรือ                3. นายไพศาล พงษ์ประยรู                               กรรมการอิสระ     อาย ุ 68 ปี 
                                                  อยูบ้่านเลขท่ี 120/26 ซอยประสานมิตร ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา                                        
                                              กรุงเทพฯ 10100 
                      หรือ                4. นางอจัฉรา  ปรีชา                                       กรรมการอิสระ     อาย ุ 61  ปี 

                                                  อยูบ้่านเลขท่ี  312 ถนนเทศบาลวงัรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900                        
                คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัอังคารท่ี 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ(Auditorium) ชัน้ 5 อาคารทิปโก้ 

เลขท่ี 118/1ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย               
(3)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ ดงันี ้ 
                มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
               มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
                             หุ้นสามญั...............................................หุ้น  มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้รวม..................................................เสียง 
                             (หุ้นสามญั 1 หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่า 1 เสียง)   
(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้  ดงันี ้    
               วาระที่ 1 เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 
                                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                                (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                                                 เหน็ด้วย                  ไม่เหน็ด้วย                          งดออกเสียง 
               วาระที่ 2 เร่ือง  คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (ต่อ) 
 
               วาระที่ 3 เร่ือง  พิจารณาอนมุตังิบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบแล้วสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560            
                                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
                                (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                                                 เหน็ด้วย                  ไม่เหน็ด้วย                          งดออกเสียง                              
               วาระที ่4 เร่ือง พิจารณาอนมุตัจิดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 
                                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
                                (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                                                 เหน็ด้วย                  ไม่เหน็ด้วย                          งดออกเสียง                                                   
               วาระที่ 5 เร่ือง  พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
                                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
                                (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้    
                                 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
                               5.1 พิจารณาเลือกตัง้นางสาวลกัษณา  ทรัพย์สาคร  เป็นกรรมการ 
                                                      เหน็ด้วย                     ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
                               5.2 พิจารณาเลือกตัง้นายวรัิช   ไพรัชพิบลูย์  เป็นกรรมการอิสระ 
                                                      เหน็ด้วย                     ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
                                  5.3 พิจารณาเลือกตัง้นายไพศาล   พงษ์ประยรู เป็นกรรมการอิสระ 
                                                      เหน็ด้วย                     ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง   
                 วาระที่ 6 เร่ือง  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561           
                                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
                                (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                               6.1 พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการ    
             6.1.1 คา่ตอบแทนการท างาน  
                                                      เหน็ด้วย                     ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
                                           6.1.2 คา่ตอบแทนจากผลการด าเนินงาน  
                                                      เหน็ด้วย                     ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
                              6.2  พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ                  
                                                      เหน็ด้วย                     ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง               
                              6.3  พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
                                                      เหน็ด้วย                     ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
              วาระที่ 7 เร่ือง  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 
                               (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                                7.1 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561  
                                                      เหน็ด้วย                     ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
                                7.2 พิจารณาก าหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีประจ าปี 2561  
                                                      เหน็ด้วย                     ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง          
 
 
 



 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (ต่อ) 

               วาระที ่8 เร่ือง พิจารณาแก้ไขเพิ่มเตมิวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 1 และ แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3(วตัถุประสงค์) 
                               (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                                                      เหน็ด้วย                     ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 

วาระที่ 9 เร่ือง  พิจารณาอนมุตัแิก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 30                
                               (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                                                      เหน็ด้วย                     ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
                                 

         (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

         (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี     
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด      
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
        กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้  เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

         ลงช่ือ…………………………………………….ผู้มอบฉนัทะ 
(….….……………………………………) 

 
            ลงช่ือ………………………………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(…………………………………………..) 
 

หรือ      ลงช่ือ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(           นายวรัิช      ไพรัชพิบลูย์              ) 

 
หรือ      ลงช่ือ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(             นายไพศาล   พงษ์ประยรู                ) 
 

หรือ      ลงช่ือ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(                  นางอจัฉรา ปรีชา                    ) 

 
หมายเหต ุ 1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นทีป่รากฏชือ่ในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 
                    (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
                  2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
                    (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้ คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
                    (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
                 3.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยก 
                    จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
               4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบ 
                    หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ   

5. กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน ไม่มีสว่นได้เสียในการพิจารณาทกุวาระยกเว้นวาระที่ 5 ส าหรับนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์  นายไพศาล  พงษ์ประยรู  
นางอจัฉรา ปรีชา และ วาระที่ 6 ส าหรับนายวิรัช  ไพรัชพิบลูย์ นายไพศาล พงษ์ประยรู  

           
 



 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั ครัง้ท่ี 1/2561   
ในวันอังคารท่ี  10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชัน้  5          
อาคารทิปโก้ เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 
 
               วาระท่ี.........เร่ือง................................................................. 
                               (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                                เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย                       งดออกเสยีง                                                                
               วาระท่ี.........เร่ือง................................................................. 
                               (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                                เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย                       งดออกเสยีง                                                          
              วาระท่ี.........เร่ือง................................................................. 
                               (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                                เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย                       งดออกเสยีง      
              วาระท่ี.........เร่ือง................................................................. 
                               (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                                เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย                       งดออกเสยีง      
              วาระท่ี 5   เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
                              ช่ือกรรมการ........................................................................ 
                                                 เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย                       งดออกเสยีง                                                     
                              ช่ือกรรมการ........................................................................ 
                                                  เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย                       งดออกเสยีง                            
                               ช่ือกรรมการ........................................................................ 
                                                  เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย                       งดออกเสยีง                                
                               ช่ือกรรมการ........................................................................ 
                                                  เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย                       งดออกเสยีง        
                        
 


