
 
         

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้คสัโตเดียน [Custodian] ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้)  

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

(1)   ขา้พเจา้……………………...…………………………………………………………………….……สญัชาติ………………..……..….. 
อยู่บา้นเลขท่ี…………….………ถนน ……………….……………………………ต าบล/แขวง........................................................... 

อ าเภอ/แขวง ……………………………..………… จงัหวดั...........……………….....................รหสัไปรษณีย.์.................................. 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั................................................................................................ 
ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ทิปโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน)   โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................................................หุน้ 

       และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................................เสียง (หุน้สามญั 1 หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั 1 เสียง)           
(2)   ขอมอบฉนัทะให ้          1. ………………………………………………………………………….อาย…ุ……....ปี                                                 

                                         อยู่บา้นเลขท่ี……………ถนน …………………………ต าบล/แขวง.............................. 

                                     อ าเภอ/แขวง ……………………………… จังหวดั...........……………………..............    
                                     รหสัไปรษณีย.์............................ 

                      หรือ                2. พลอากาศเอกพงศธร บวัทรพัย ์                   กรรมการอิสระ     อาย ุ 71  ปี 
                                                  อยูบ่า้นเลขท่ี 242/230 ซอยวิภาวดี 82 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร    
                      หรือ                3. นายไพศาล พงษ์ประยรู                               กรรมการอิสระ     อาย ุ73 ปี 
                                                  อยูบ่า้นเลขท่ี 120/26 ซอยประสานมิตร ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา                                        
                                              กรุงเทพฯ 10110 
                      หรือ                4. นายสมชาย สภุทัรกลุ                กรรมการอิสระ     อาย ุ 56 ปี 
                                                 อยู่บา้นเลขท่ี 3/1 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก(บา้นสวนราชา)  แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร      
                คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี2566 ในวนัศุกรท่ี์ 7 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ.หอ้งประชุมส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชั้น 5  อาคารทิปโก้ 1 
เลขท่ี 118/1ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย               
(3)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ ดงันี ้ 
                มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
               มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
                              หุน้สามญั...............................................หุน้  มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนไดร้วม..................................................เสียง 
                             (หุน้สามญั 1 หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่า 1 เสียง)   
(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้  ดงันี ้    
               วาระที่ 1 เรื่อง  พิจารณารบัรองรายงานประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2565 
                                 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                                 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                                                 เห็นดว้ย                  ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
               วาระที่ 2 เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปี 2565 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (ต่อ) 
 
               วาระที่ 3 เรื่อง  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบแลว้สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565           
                                 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
                                 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                                                 เห็นดว้ย                  ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง                              
               วาระที ่4 เรือ่ง พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 
                                 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
                                 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                                                 เห็นดว้ย                  ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง                                                   
               วาระที่ 5 เรื่อง  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
                                 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
                                 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้    
                                 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
                              5.1 พิจารณาเลือกตัง้นายสรุเชษฐ์ ทรพัยส์าคร เป็นกรรมการ 
                                                      เห็นดว้ย                     ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
                              5.2 พิจารณาเลือกตัง้นางอนรุตัน ์เทียมทนั เป็นกรรมการอิสระ 

                                                      เห็นดว้ย                     ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 
                              5.3 พิจารณาเลือกตัง้นายกฤษฎิ์ เศรษฐิน  เป็นกรรมการ 

                                           เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
      5.3 พิจารณาเลือกตัง้นายยงสิทธิ์ โรจนศ์รีกลุ            เป็นกรรมการ 

                                           เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
                 วาระที่ 6 เรื่อง  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566           
                                 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
                                 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                               6.1 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ    
             6.1.1 ค่าตอบแทนการท างาน  
                                                      เห็นดว้ย                     ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
                                           6.1.2 ค่าตอบแทนจากผลการด าเนินงาน  
                                                      เห็นดว้ย                     ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
                              6.2  พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ                  
                                                      เห็นดว้ย                     ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง               
                              6.3  พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
                                                      เห็นดว้ย                     ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
              วาระที่ 7 เรื่อง  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 
                             (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                             (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
                                7.1 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2566  
                                                      เห็นดว้ย                     ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
                                7.2 พิจารณาก าหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีประจ าปี 2566  
                                                      เห็นดว้ย                     ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง          



 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (ตอ่) 

              วาระที่ 8 เรื่อง  พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 24, 30, 31, 32 
                                (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                                (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้ 
                                                    เห็นดว้ย                     ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสีย 

วาระที ่9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 
                                 

         (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

         (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี     
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด      
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
        กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้  เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

         ลงชื่อ…………………………………………….ผูม้อบฉนัทะ 
 

(….….……………………………………) 
 

            ลงชื่อ………………………………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 

(…………………………………………..) 
 
 

หรือ      ลงชื่อ……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(พลอากาศเอกพงศธร บวัทรพัย)์ 

 
 

หรือ      ลงชื่อ……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(นายไพศาล พงษ์ประยรู) 

 
 

หรือ      ลงชื่อ……………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(นายสมชาย สภุทัรกลุ) 

 
 

หมายเหต ุ 1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน 
                    (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
                  2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
                    (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ให ้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
                    (2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
                 3.  ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก 
                    จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
               4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ 
                    หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ   

5. กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในการพิจารณาทกุวาระ ยกเวน้วาระที่ 5 ส าหรบันายสมชาย สภุทัรกลุ                 



           
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท  ทิปโกฟู้ดส ์จ ากัด (มหาชน)  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2566   
ในวันศุกร์ที่  7  เมษายน 2566 เวลา 10.00 น . ณ.ห้องประชุมส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชั้น  5                
อาคารทิปโก ้1  เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
 
               วาระท่ี.........เรื่อง................................................................. 
                               (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
                               (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                                                เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                       งดออกเสียง                                                                
               วาระท่ี.........เรื่อง................................................................. 
                               (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
                               (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                                                เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                       งดออกเสียง                                                          
              วาระท่ี.........เรื่อง................................................................. 
                               (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
                               (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                                                เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                       งดออกเสียง      
              วาระท่ี.........เรื่อง................................................................. 
                               (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
                               (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                                                เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                       งดออกเสียง      
              วาระท่ี 5   เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
                              ชื่อกรรมการ........................................................................ 
                                                 เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                       งดออกเสียง                                                     
                              ชื่อกรรมการ........................................................................ 
                                                  เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                       งดออกเสียง                            
                               ชื่อกรรมการ........................................................................ 
                                                  เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                       งดออกเสียง                                
                               ชื่อกรรมการ........................................................................ 
                                                  เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                       งดออกเสียง        
                        
 


