
มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 1 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.  

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เร่ือง  ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนท่ี ........................................................................................................ 
    

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

                                                                                          

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

         

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

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

        

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

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ทาคนิู กรีป จ ากดั(มหาชน)(“บริษัทฯ”)  

 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 

 

    นายวิศิษฎ ์ อคัรวิเนค  อายุ  69  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      31 / 46 หมุ ่9  ต าบลบางกระสอ  

อ าเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี    หรือ 

 

    นายกวีวฒัน ์ ทรงสกุลเกียรต ิ  อายุ  60  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  1703 / 11  . หมูบ่า้น

นันทวนั  ซอยอ่อนนุชท  44 แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร หรือ 

 

                                          อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี    . ซอย  

   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม            

สามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2559 ในวันพุธท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด 

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

ในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

 

 

 



มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 2 ของจ านวน 4 หน้า 

 

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี  ดงัน้ี 

   มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

   มอบฉนัทะบางสว่น  คือ 

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

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

                 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด............................................เสียง 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2559   

       เม่ือวนัองัคารท่ี 26  เมษายน  2559 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

     

วาระท่ี  2 รบัทราบรายงานกิจการประจ  าปี 2559 

 

 วาระท่ี 3      พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ  าปี ส าหรบัรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรประจ  าปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

   1.นายเจริญ  ประจ าแท่น 

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

   2.นายประเสริฐ   ตรีวีรานุวฒัน์ 

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

   3.นางสาวกาญจนา   ริมพณิชยกิจ 

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  

 



มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 3 ของจ านวน 4 หน้า 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ  าปี 2560 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมตัแิต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ  าปี 2560 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 8    เร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี)  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนน

เสียงน้ันไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6)ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้มช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเ พ่ิมเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ

ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 ลงช่ือ        ผูม้อบฉนัทะ 

 

(        ) 

 

 ลงช่ือ        ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

(        ) 

หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่าน้ัน 

2. หลักฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉันทะ  คือ 

1. หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

2. หนังสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะตามแบบ ค. ตามแบบ 

 

 

 

 

 

 

 



มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 4 ของจ านวน 4 หน้า 

 

ใบประจ  าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท ทาคูนิ กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2560 ในวนัพุธท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารทาคนิู เลขท่ี   140/1 ซอยนาวีเจริญทรพัย ์ถนนกาญจนา

ภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

วาระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

วาระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

วาระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

วาระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

วาระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

วาระท่ี     เร่ือง พิจารณาและอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการ  

 ช่ือกรรมการ           

   เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ           

   เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ           

   เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ           

   เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ           

   เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 


