
มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 1 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
 

เขียนท่ี                                                                                  
วนัท่ี                 เดือน                            พ.ศ.                           

                                                                                          
(1) ข้าพเจ้า                                                                                         สญัชาต ิ                                          

อยู่บ้านเลขท่ี                          ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                                  
อ าเภอ/เขต                                              จงัหวดั                                   รหสัไปรษณีย์                                        
        
ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น(Custodian)ให้กบั                                                                             
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                                  หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                  เสียง ดงันี ้
หุ้นสามญั                                                         หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                     เสียง 

 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 

        อาย ุ   ปี อยู่บ้านเลขท่ี        
ถนน     ต าบล/แขวง       อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย์      หรือ 

    นายวศิษิฎ์   อัครวเินค              อาย ุ 70  ปี อยู่บ้านเลขท่ี     31/46  หมู ่     9     
ถนน  -   ต าบล/แขวง  บางกระสอ    อ าเภอ/เขต  เมืองนนทบรีุ   
จงัหวดั  นนทบรีุ   รหสัไปรษณีย์     หรือ 

   นายเจริญ   ประจ าแท่น   อาย ุ 70  ปี อยู่บ้านเลขท่ี   65/55 หมู ่       4      
ถนน  -  ต าบล/แขวง        จระเข้บวั        อ าเภอ/เขต     ลาดพร้าว  จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  
รหสัไปรษณีย์            หรือ 

   นายกวีวัฒน์   ทรงสกุลเกียรติ  อาย ุ 61  ปี อยู่บ้านเลขท่ี      1703/111             
ถนน  สขุมุวทิ 77   ต าบล/แขวง  บางจาก      อ าเภอ/เขต     พระโขนง  จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร
รหสัไปรษณีย์                    หรือ 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม            
วสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2561 ในวนัศกุร์ท่ี 1 มถิุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 3 บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป ในวนั เวลา
และสถานท่ีอ่ืนด้วย  

 
 
 



มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 2 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 

(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ ดังนี ้

   มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

   มอบฉนัทะบางส่วน  คือ 

  หุ้นสามญั                             หุ้น      และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้                       เสียง 

                   รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด                                 เสียง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดังนี ้

  วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561   

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารซือ้ที่ดนิเปล่าจากบุคคลเก่ียวโยงกัน 

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 3  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6)ในกรณีที่ ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือใน
กรณีที่ ที่ ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่ มีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เหน็สมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

 ลงช่ือ       ผู้มอบฉนัทะ 

(            ) 

 

 ลงช่ือ       ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(            ) 



มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 3 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 
หมายเหตุ.- 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ใ้ช้เฉพาะกรณี ท่ีผู้ ถือหุ้ นท่ีปรากฏช่ือในทะ เบียนผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ  คือ 

1. หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

2. หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบง่แยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 4. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

 5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ค. ตามแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 4 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการประชุมวสิามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ท่ี 2/2561 ในวนัศกุร์ท่ี 1 มิถนุายน  2561   เวลา 14.00 น. ณ อาคารทาคนูิ เลขท่ี   140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนา
ภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

วาระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

   เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง 
 

 

วาระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

   เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง 
 

 

วาระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

   เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง 
 

 

วาระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง 

 

 


