
 

 

                                                                                                  

                                   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข              ( ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)   

                                          

                                                                              

                                                                                                        เขียนท่ี……………………………………….……………. 

                                                                                                           วนัท่ี……..เดือน……………….……พ.ศ............………… 
(1) ข้าพเจ้า……………………...……………………………………………………………สญัชาต…ิ……………...………………… 

อยู่บ้านเลขท่ี……………ถนน ……………………………………ต าบล/แขวง........................................................................... 
อ าเภอ/แขวง ……………………………… จงัหวดั...........………………..............รหสัไปรษณีย์................................................ 

(2)   เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.........................................................................หุ้น 
       และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั...................................................เสียง  (หุ้นสามญั 1 หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั 1 เสียง)           
(3)   ขอมอบฉนัทะให้           1. …………………………………………………………………….……….อาย…ุ……........................ปี                                                 

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

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

                      หรือ                2. นายวรัิช ไพรัชพิบลูย์                               กรรมการอิสระ     อาย ุ 69  ปี 
                                                  อยู่บ้านเลขท่ี 64/66 Kallista Mansion ห้อง 26 C สขุมุวทิ ซอย 11 คลองเตยเหนือ เขตวฒันา  
                                              กรุงเทพฯ 10110 
                      หรือ                3. นายไพศาล พงษ์ประยรู                           กรรมการอิสระ     อาย ุ 67  ปี 
                                                  อยูบ้่านเลขท่ี 120/26 ซอยประสานมิตร ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  
                                              กรุงเทพฯ 10100 
                      หรือ                4. นางอจัฉรา  ปรีชา                                    กรรมการอิสระ     อาย ุ 60  ปี 
                                                  อยูบ้่านเลขท่ี  312 ถนนเทศบาลวงัรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900                       
                คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามญั 
ผู้ ถือ ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 5 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชัน้ 5  อาคาร   
ทปิโก้ เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย               
(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้                           
               วาระที่ 1 เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559  เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 
                                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                                (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                                                      เหน็ด้วย                     ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
              วาระท่ี 2 เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนส าหรับกิจการแปรรูปผลไม้ให้แก่       
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม่            
                                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                                (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                                                      เหน็ด้วย                     ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 



 

 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ต่อ) 

 
               วาระที ่3 เร่ือง พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯให้มีอ านาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกนัระหว่าง
บริษัทฯและบริษัทย่อย 
                                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร                           
                                (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                                                      เหน็ด้วย                     ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง        
                 วาระที ่4  เร่ือง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
                               (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                                                      เหน็ด้วย                     ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
          (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใด ท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียง
นัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

         (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
         กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้  เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

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

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

(…………………………………………..) 
 

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

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

(             นายไพศาล  พงษ์ประยรู                ) 
 

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

 
หมายเหตุ  1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน          
ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
                  2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้ มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน           
ใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ          



 

 

 
 
 
 

ใบประจ าต่อหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัท  ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)  ในการประชุมวิสาสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2560                      
ในวันพฤหสับดีท่ี 5 มกราคม  2560  เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชัน้ 5 อาคารทิปโก้       
เลขท่ี 118/1ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 
 
               วาระที.่........เร่ือง.................................................................  
                                 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                                 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                                                      เหน็ด้วย                     ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
                วาระที.่........เร่ือง................................................................. 
                                 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
                                 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้      
                                                      เหน็ด้วย                     ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
               วาระที.่........เร่ือง................................................................. 
                                 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
                                 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                                                      เหน็ด้วย                     ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
              วาระที.่........เร่ือง.................................................................  
                                 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
                                 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                                                      เหน็ด้วย                     ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
              วาระที.่........เร่ือง.................................................................  
                                 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
                                 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                                                      เหน็ด้วย                     ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 


