
 มอบฉันทะแบบ ข /  หน้า 1 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 

 แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

 (แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้  เร่ือง  ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 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   ทำคูนิ กรุป๊  จ  ำกดั (มหำชน)  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม     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 

   นำยวิศิษฎ ์ อคัรวิเนค  อายุ  71  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      31 / 46  หมูท่ี่ 9   ต าบลบางกระสอ    

อ าเภอเมือง       จงัหวดั  นนทบุรี  หรือ 

 

      นำยกวีวฒัน ์    ทรงสกุลเกียรติ     อายุ  62  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1703/111  หมูบ่า้นนันทวนั . ซอย     

อ่อนนุช 44  ถนนสุขุมวิท 77  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  จงัหวดั  กรุงเทพ ฯ หรือ 

 

                                       อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี    . ซอย                 

ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     

 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม           

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 25  เมษายน  2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคนิู กรุป๊ จ ากัด 

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

ในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 



 มอบฉันทะแบบ ข /  หน้า 2 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

 

วำระท่ี 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุน้ครั้งท่ี 2/2561 

 เม่ือวนัศุกรท่ี์ 1  มิถุนำยน  2561 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 

     วำระท่ี  2 รบัทรำบรำยงำนกิจกำรประจ  ำปี 2561 

 

 วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินประจ  ำปี ส ำหรบัรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 

 วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรประจ  ำปี 2561  และกำรจ่ำยเงินปันผล 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมตัแิต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสียง     

                  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

   1.นายเจริญ  ประจ าแท่น 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสียง     

   2.นายประเสริฐ  ตรีวีรานุวฒัน์ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

   3.นายสมชยั   กา้นบวัแกว้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

 วำระท่ี 6    พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจ  ำปี 2562 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

 

 

 

 



 มอบฉันทะแบบ ข /  หน้า 3 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 วำระท่ี 7    พิจำรณำอนุมตัแิต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ  ำปี 2562 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

          วำระท่ี 8  เร่ืองอื่น ๆ (ถำ้มี)  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนน

เสียงน้ันไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้มช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ

ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 ลงช่ือ        ผูม้อบฉนัทะ 

 

(        ) 

 

 ลงช่ือ        ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

(        ) 

หมำยเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนังสือมอบฉนัทะตามแบบ



 มอบฉันทะแบบ ข /  หน้า 4 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 

ใบประจ  ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  ทำคูนิ กรุป๊   จ  ำกดั (มหำชน) 

 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารทาคนิู    

เลขท่ี   140/1 ซอยนาวีเจริญทรพัย ์ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา 

และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

วำระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระท่ี     เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 


