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มอบฉันทะแบบ ข /  หนา้ 1 ของจ านวน 3 หนา้ 

สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 9

  

แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

 (แบบที่ก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะทีล่ะเอียดชดัเจนตายตวั) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธรุกิจการคา้  เรื่อง  ก าหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนท่ี         

วนัท่ี    เดือน     พ.ศ.    

 

  

(1) ขา้พเจา้         สญัชาติ    ...  

อยูบ่า้นเลขท่ี    ถนน       ต าบล/แขวง        

อ าเภอ/เขต      จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์    

 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท   ทาคูนิ กรุป๊  จ  ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งสิ้ นรวม    หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั      หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ      .หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสียง 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 

          อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน      ต าบล/แขวง       อ าเภอ/เขต      

จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์     หรือ 

 

      นายสตัวแพทยป์ราโมทย ์ตาฬวฒัน ์    อายุ  59  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 101/228  หมู่บา้นซ่ือตรงการ์

เดน้   หมู่ท่ี    4      ต าบล      ไทรมา้        อ าเภอ      เมือง   จงัหวดั      นนทบุร ี     หรือ 

 

                                        อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี    . ซอย                 

ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     

 

                                        อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี    . ซอย                 

ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม           

วิสามัญผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2565 ในวันศุกร์ท่ี 9 ธันวาคม  2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) เลขท่ี 140/1 ซอยนาวีเจริญทรพัย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป 

ในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นดว้ย  

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

 

     วาระที่  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2565 

 

 



49 
มอบฉันทะแบบ ข /  หนา้ 2 ของจ านวน 3 หนา้ 

 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตัิการจ  าหน่ายท่ีดินและอาคารพรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง ใหแ้ก่บุคคลที่เก่ียวโยงกนั 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 

 วาระที่ 3    เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี)  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                    งดออกเสียง     

 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่าการลงคะแนน

เสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ

ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 

 

 ลงชื่อ        ผูม้อบฉนัทะ 

 

(        ) 

 

 

 ลงชื่อ        ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

(        ) 

 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลอืกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนังสือมอบฉนัทะตามแบบ 
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มอบฉันทะแบบ ข /  หนา้ 3 ของจ านวน 3 หนา้ 

 

ใบประจ  าตอ่แบบหนังสือมอบฉนัทะ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  ทาคูนิ กรุป๊   จ  ากดั (มหาชน) 

 การประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นครั้ง ท่ี  1/2565 ในวันศุกร์ท่ี 9 ธันวาคม 2565 ณ อาคารทาคูนิ   เลขท่ี 140/1                

ซอยนาวีเจริญทรพัย ์ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 

วาระที ่    เรื่อง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

วาระที ่    เรื่อง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 วาระที ่    เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

 ชื่อกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ชื่อกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ชื่อกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 


