
มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 1 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.  

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เรื่อง  ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

 

เขยีนท่ี ........................................................................................................ 
    

วนัท่ี ...................... เดือน ................................ พ.ศ. ................................. 

                                                                                          

(1) ขา้พเจา้ ........................................................................................................................... สญัชาติ .................................... 

         

อยูบ่า้นเลขท่ี…………………………………………..  ถนน........................................ ต าบล/แขวง..................................................................................... 

อ าเภอ/เขต.............................................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์................................................... 

        

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้(Custodian)ใหก้บั..................................................................................................... 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ทาคนิู กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน)(“บริษทัฯ”)  

 โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม .......................................... หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.......................... เสียง ดงัน้ี 

  หุน้สามญั..................................................................... หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................... เสียง 

 หุน้บุริมสิทธิ .................................................................หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................... เสียง 

 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

 

          อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน      ต าบล/แขวง       อ าเภอ/เขต      

จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์     หรือ 

      นายกวีวฒัน ์    ทรงสกุลเกียรติ     อายุ  63  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1703/111  หมู่บา้นนันทวนั . ซอย     

อ่อนนุช 44  ถนนสุขมุวิท 77  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  จงัหวดั  กรุงเทพ ฯ 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 ์     

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม           

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2564 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคนิู กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 140/1 ซอยนาวีเจริญทรพัย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป ในวนั เวลา

และสถานท่ีอื่นดว้ย  

 

 

 

 

 

 



มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 2 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 

 

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี  ดงัน้ี 

   มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

   มอบฉนัทะบางส่วน  คือ 

   หุน้สามญั …………………………..…………. หุน้      และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้……………………………. เสียง 

 หุน้บุริมสิทธิ ……………………..………….  หุน้      และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้……………………………. เสียง 
                 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด............................................เสียง 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

 

     วาระที่  1 รบัทราบรายงานกิจการประจ  าปี 2563 

 

 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ  าปี ส  าหรบัรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรประจ  าปี 2561  และการจา่ยเงินปันผล 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 

                  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

   1.นายเจริญ   ประจ าแท่น 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง     

   2.นายประเสริฐ   ตรีวีรานุวฒัน์ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

   3.นางสาวนิตา   ตรีวรีานุวฒัน์ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

         วาระที่ 5    พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ  าปี 2564 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

                 วาระที่ 6    พิจารณาอนุมตัิแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ  าปี 2564 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 



มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 3 ของจ านวน 4 หน้า 

 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

 

          วาระที่ 7   พิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดร้บัช าระ พรอ้มทั้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธ์ิ  

                                 ของบริษทัฯ  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

          วาระที่ 8   พิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้วตัถปุระสงคข์องบริษทั พรอ้มทั้งแกไ้ขเพ่ิมเตมิหนงัสือบริคณหส์นธ์ิ  

                                 ของบริษทัฯ  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

          วาระที่ 9  เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี)  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่าการลงคะแนน

เสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6)ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ

ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 ลงช่ือ        ผูม้อบฉนัทะ 

 

(        ) 

 

 ลงช่ือ        ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

(        ) 

หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่าน้ัน 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ  คือ 

1. หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

2. หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให ้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 



มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 4 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉนัทะตามแบบ ค. ตามแบบ 

 

 

 

 

 

ใบประจ  าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ทาคนิู กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2564 ในวันอังคารท่ี  27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ อาคารทาคูนิ เลขท่ี   140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์                 

ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 

วาระที ่    เรื่อง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

วาระที ่    เรื่อง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     
 

วาระที ่    เรื่อง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

วาระที ่    เรื่อง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

วาระที ่    เรื่อง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

วาระที ่    เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     



มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 5 ของจ านวน 4 หน้า 

 

   

   


