
 

 

 

       

      หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  
 

 
 
 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
วนัศุกร์ที่ 15  พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. 

ณ หอ้งประชุมชั้น 3 บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

อาคารทาคูนิ เลขที่ 140/1 ซอยนาวเีจริญทรัพย ์

ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 

 

 

 

 

โปรดน ำแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมซ่ึงพิมพ์บำร์โค้ดมำในวันประชุม 
 

 

 

 

 
งดแจกของที่ระลึก  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางที่หน่วยงานก ากบัดูแลบริษทัจดทะเบียน 

ไดร้ณรงคใ์หล้ด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ ยงัคงจดัอาหารวา่งไวรั้บรองส าหรับผูถื้อหุน้ หรือ 
ผูรั้บมอบฉนัทะที่มาร่วมประชุม ( 1 ท่านต่อ 1 ชุด ) 

 



 

 

 

เร่ือง การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2563 

เรียน ผูถื้อหุน้  บริษทั  ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

 ตามที่บริษทั  ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดก้  าหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคารทาคูนิ เลขที่ 
140/1 ถนนกาญจนาภิเษก ซอยนาวเีจริญทรัพย ์แขวงบางแค  เขตบางแค  กรุงเทพฯ 10160 นั้น 

  

โปรดทราบ   ภายใตส้ถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  บริษทัฯ สนบัสนุน
ใหผู้ถื้อหุน้พจิารณามอบฉนัทะใหน้ายกววีฒัน์  ทรงสกุลเกียรติ  กรรมการอิสระของบริษทัฯ แทนการเขา้
ประชุมดว้ยตนเอง  อยา่งไรก็ตาม ในกรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง  บริษทัฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้ปฏิบตัิตาม
ค าแนะน าการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เร่ืองการป้องกนัควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-
19)  ดงัต่อไปน้ีอยา่งเคร่งครัด 
 

 ค าแนะน าส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

1. ควรงดเขา้ร่วมกิจกรรม  หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ 
2. ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม ควรจดัเตรียมหนา้กากอนามยัและแอลกอฮอล์เจล ส าหรับใชข้องตนเอง

ให้เพียงพอ  และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน ้ าและสบู่หรือ
แอลกอฮอลเ์จล การสวมใส่หนา้กากอนามยั 

3. หากพบว่าตนเองป่วยหรือเร่ิมป่วย  ควรติดต่อขอรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน และหาก
อาการป่วยนั้นเขา้ไดก้บัโรคในระบบทางเดินหายใจควรงดเขา้กิจกรรมทนัที 

4. หากสังเกตเห็นผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีอาการไข ้ ไอ  จาม  มีน ้ ามูก ผิดปกติ ควรแนะน าให้ผูมี้
อาการติดต่อเจา้หนา้ที่ ณ จุดคดักรองทนัที   

5. หลีกเล่ียงการอยูใ่กลชิ้ดกบัผูมี้อาการป่วย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป่้ายที่มีอาการโรคระบบทางเดิน
หายใจที่ไม่ป้องกนัตวัเอง 

 

ทั้งน้ี  เพือ่ความปลอดภยัของทุกท่าน บริษทัไดจ้ดัใหมี้กระบวนการการคดักรองโดยการตรวจวดั
อุณหภูมิร่างกายของผูม้าประชุมทกุท่านก่อนเขา้ประชุม  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้ผู้มีไข้สูงเกิน 37.5 
องศา เข้าร่วมประชุม 

  
                       จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 

                                                                                                                 ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                                                            ( นางสาวนิตา  ตรีวรีานุวฒัน์ ) 
                                                                                             รองกรรมการ 



 

 

 

 

 สารบัญ 
 

           หน้าที ่
หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563       1 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 

ล าดบัที่ 1   รายงานประจ าปี 2562 พร้อมส าเนาแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุ    - 
  ในรูปแบบ QR CODE 

ล าดบัที่ 2   ประวติักรรมการที่เสนอช่ือเพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   11 
ล าดบัที่ 3   ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้     14 
ล าดบัที ่4   ขอ้มูลกรรมการอิสระที่ยงัด ารงต าแหน่ง เพือ่การรับมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้               17 
ล าดบัที่ 5   ขั้นตอนการลงทะเบียน วธีิการมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน   18 
ล าดบัที่ 6    แบบฟอร์มการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม       - 
ล าดบัที่ 7    แผนที่ตั้งการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้        22 
ล าดบัที่ 8    แบบฟอร์มขอ  รายงานประจ าปี 2562                              23 
ล าดบัที่ 9   หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค. )        - 
      ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชยก์  าหนด 
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TG  046 / 2563 

                                                                                                                                30  เมษายน  2563 

เร่ือง      ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2563 

เรียน      ท่านผูถื้อหุน้  บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  รายงานประจ าปี 2562 พร้อมส าเนาแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน 
     ( ในรูปแบบ QR CODE ) 

  2.   ประวติักรรมการที่เสนอช่ือเพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
  3.   ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
  4.   ขอ้มูลกรรมการอิสระที่ยงัด ารงต าแหน่ง เพือ่การรับมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ 
  5.   ขั้นตอนการลงทะเบียน วธีิการมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
  6.   แบบฟอร์มการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
  7.    แผนที่ตั้งการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
  8.    แบบฟอร์มขอรายงานประจ าปี 2562 

9.   หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. )  
        ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์  าหนด 

 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ทาคูนิ  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เห็นสมควรให้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย ์  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร    
เพือ่พจิารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี  

 
วาระที่  1  รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36  (1) ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี “พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ” โดย
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่น
รายงานประจ าปี 2562 ที่ส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุน้เพือ่รับทราบผลการด าเนินงาน และรายงาน
ประจ าปี 2562 รายละเอียดตามที่ปรากฎอยูใ่นรายงานประจ าปี 2562  โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม ส่ิงที่ส่งมา
ด้วยล าดับที ่1 
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การลงมติ :  ระเบียบวาระน้ีไม่ตอ้งไดรั้บการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้  เน่ืองจากเป็นระเบียบวาระ
เพือ่ทราบ 

วาระที่  2  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

ที่ก าหนดให้ ”คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดุล และบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิ้นรอบปีบญัชขีอง
บรษิทัเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตั”ิ และขอ้บงัคบัของบรษิทั
ฯ ขอ้ 36 (2) ก าหนดใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี “พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของรอบปีบญัชทีี่ผ่านมา” โดยมรีายละเอยีดผลการด าเนินงานปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2562 ตาม QR code ในแบบฟอรม์หนงัสอืเชญิประชมุ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นอนุมตัิงบการเงิน
รวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งประกอบด้วย  งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและ
เฉพาะกจิการส าหรบัรอบบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจาก
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั และได้ผ่านการสอบทาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทัฯ แลว้ ทัง้นี้ฐานะการเงนิ และผล
การด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2562 สรุปสาระส าคญัดงันี้ 
ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัท 

หน่วย : บาท 
งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
รวมสนิทรพัย ์ 2,319,642,323 879,385,242 
รวมหนี้สนิ 1,122,743,158 141,953,187 
ทุนจดทะเบยีนออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 400,000,000 400,000,000 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 882,537,060 737,432,055 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

รวมรายได ้ 3,076,886,840 1,121,599,382 
ก าไรสุทธสิ าหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 27,158,513 24,427,526 
ก าไรต่อหุ้นของบริษทัใหญ่ (บาทต่อหุ้น) 0.0339 0.0305 

รายละเอยีดตามที่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2562 โดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสอืเชญิประชุม 

การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 3  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามนโยบายจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ก าหนดให้จ่ายเงนิปันผลไม่
ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีนิตบิุคคลและหลงัหกัเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่
กฎหมายและบรษิทัฯ ไดก้ าหนดไวจ้ากงบการเงนิเฉพาะกจิการและการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไมม่ผีลกระทบตอ่
การด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั  ทัง้นี้  ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 44 ได้ก าหนดวา่ “การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระท าภายใน 
(1) เดอืนนบัแต่วนัทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้แต่กรณ ีทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผู้
ถอืหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนัน้ในหนงัสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกวา่สาม
(3) วนัดว้ย” นอกจากนี้มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บรษิทัขอ้ 45 ซึ่งก าหนดวา่ “บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกวา่ร้อย
ละหา้ (5) ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนส ารองนี้จะมจี านวน
ไม่น้อยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบยีน”

ในปี 2562 บรษิทัฯ มกี าไรเบด็เสรจ็จากงบการเงนิเฉพาะกจิการ จ านวน 21.58 ลา้นบาท โดยไมม่ี

ยอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึเหน็สมควรพจิารณาจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ในอตัราหุน้ละ 0.0274 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 21.92 ลา้นบาท (ก่อนหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย) คดิเป็นรอ้ย

ละ 99.81 ของก าไรสุทธแิละก าไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกจิการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบรษิทัฯ โดย

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลจากการประชมุครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัจนัทร์

ที่ 6 เมษายน 2563 โดยเป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมและก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัรอบ

ระยะเวลา วนัที ่1 มกราคม 2562 – วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เมื่อวนัองัคารที ่5 พฤษภาคม 2563 

ทัง้นี้บริษัทฯ ได้จัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานประจ าปี  2562 ไว้เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกวา่ รอ้ยละหา้ (5) เป็นจ านวนเงนิ 1,250,000 บาท 

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
ปี 2562 

ปันผลระหวา่งกาล 
(1 มค.- 31 ธค. 62) 

ปี 2561 
ปันผล 

(1 มค.- 31 ธค. 61) 
1. ก าไรสุทธแิละก าไรสะสมจากงบการเงนิเฉพาะ (บาท) 21,962,289 31,826,529 
2. จ านวนหุน้ (หุน้)  800,000,000 800,000,000 
3. รวมเงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.0274 0.0375 
4. รวมเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 21,920,000 30,000,000 
5. สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกบัก าไรสุทธแิต่ละปี
(รอ้ยละ)

99.81 94.26 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ รบัทราบการจ่ายเงนิปัน
ผลระหวา่งกาล ซึ่งไดจ้า่ยไปแลว้เมือ่วนัองัคารที ่ 5 พฤษภาคม  2563 หุน้ละ 0.0274 บาท คดิเป็นเงนิ 
21,920 ลา้นบาท และไม่มกีารเสนอจา่ยเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562  เพิม่เตมิอกี 

 
 

การลงมติ :  ระเบยีบวาระนี้ไม่ตอ้งไดร้บัการลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้  เนื่องจากเป็นระเบยีบ
วาระเพื่อทราบ  
 

วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของ
บรษิทัฯ ขอ้ 15 ก าหนดให ้“ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งใน
สาม (1/3) ถ้าจ านวนกรรมการ ที่จะออกแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ด
กบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทั
นัน้ให้ใชว้ธิจีบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้
ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถูกเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด้” และขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ ขอ้ 36 (4) ก าหนดใหท้ีป่ระชมุสามญัประจ าปี “พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จาก
ต าแหน่งตามวาระ” ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปีในครัง้นี้ มีกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

 
 (1) คุณวศิษิฎ์   อคัรวเินค               ประธานกรรมการ /  

      กรรมการตรวจสอบ / 
      กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / 
      กรรมการอสิระ 

(2) คุณกววีฒัน์   ทรงสกุลเกยีรต ิ      ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน /  
      กรรมการตรวจสอบ / 
      กรรมการอสิระ 

(3) คุณกาญจนา   รมิพณชิยกจิ         กรรมการบรหิาร 
 

กระบวนการสรรหาบคุคลเพื่อเสนอชือ่แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัเป็นดงันี้ 
1. บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนพจิารณาเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตัง้ให้ด ารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตามที่ทางส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด   ปรากฏวา่ไม่มผีูถ้อืหุน้รายย่อยเสนอชือ่บุคคลเพื่อ
แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ 

2. บรษิทัไดส้อบถามความสมคัรใจของกรรมการอสิระทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ  และสอบถาม
ความจ านงของผูถ้อืหุน้รายใหญ่เพือ่เสนอชือ่กรรมการตวัแทน 
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3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   จะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพจิารณาน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยได้
พจิารณาจากคุณสมบตักิารเป็นกรรมการทีไ่ดก้ าหนดไวต้ามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  ขอ้บงัคบับรษิทั และกฎ
บตัรคณะกรรมการบรษิทั 

บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบรษิทัเป็นการล่วงหน้า 68 วนั นับตัง้แต่วนัที่ 25 ตุลาคม - 31 
ธนัวาคม 2562 ผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั   และปรากฏวา่ไม่มผีูถ้อืหุ้นเสนอชือ่บุคคลทีเ่พื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้
เป็นกรรมการบรษิทั 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : (ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนได้เสยี) เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชมุ
สามญัผู้ถือหุ้นแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  3 ท่าน ได้แก่ คุณวศิษิฎ์  อคัรวเินค  คุณ
กววีฒัน์   ทรงสกุลเกยีรต ิ และคุณกาญจนา  รมิพณิชยกจิ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระ
หนึ่ง โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็วา่ บุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลทีม่คีุณวฒุ ิความรู ้ความสามารถ 
และประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และเป็นผูท้ีป่ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความ
รบัผดิชอบ มคีวามระมดัระวงั และซื่อสตัยส์ุจรติ ตลอดจนเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยมรีายละเอยีดประวตัแิละผลงานโดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม (สิง่ทีส่่ง
มาดว้ยล าดบัที ่2) 

 ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการท่ีเสนอช่ือในครัง้น้ี 
รายชือ่ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ จ านวนหุน้ สทิธใินการออกเสยีง 

คุณวศิษิฎ์       อคัรวเินค - - 

คุณกววีฒัน์    ทรงสกุลเกยีรต ิ - - 

คุณกาญจนา    รมิพณชิยกจิ 2,434,100 2,434,100 

การลงมติ :  วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม และมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ .ศ. 2535 มาตรา 90 
ก าหนดให ้“ห้ามมใิห้บรษิทัจ่ายเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใดแก่กรรมการ เวน้แต่เป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทั” และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 22 ก าหนดให้ “กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัใน
รูปของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น”  

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมตัิค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2563 เป็นค่าเบี้ยประชุม เป็นจ านวนเงนิ ไม่เกนิ 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสน
บาทถว้น) โดยค านึงถงึความเหมาะสมเกีย่วกบัประเภทธุรกจิและความเกีย่วโยงกบัผลการด าเนินงานของ
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บรษิทัฯ ซึ่งสอดคล้องกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบั
การท าหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผา่นมา 

คณะกรรมการ 

ปี 2563  (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 
ค่าตอบแทน
รายเดอืน / 

คน 

ค่าเบี้ยประชุม
ต่อครัง้ / คน 

ค่าตอบแทน
รายเดอืน / 

คน 

ค่าเบี้ยประชุมต่อ
ครัง้ / คน 

ประธานกรรมการบรษิทั 30,000 บาท ไม่ม ี 30,000 บาท ไม่ม ี
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ไม่ม ี 30,000 บาท ไม่ม ี
กรรมการอสิระ 25,000 บาท ไม่ม ี 25,000 บาท ไม่ม ี
กรรมการ ( ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ) ไม่ม ี 10,000 บาท ไม่ม ี 10,000 บาท 
กรรมการ ไม่ม ี 10,000 บาท ไม่ม ี 10,000 บาท 

  ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนจรงิใหแ้ก่กรรมการบรษิทั  โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้ประชมุ
ค่าตอบแทน  และค่าบ าเหน็จประจ าปี รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,760,000 บาท รายละเอยีดดงันี้ 

ชื่อ – สกุล 
ค่าตอบแทน
กรรมการ 

ค่าเบี้ยประชุม 
กรรมการ 

ค่าบ าเหน็จกรรมการ 
(ผลประกอบการปี 

2562) 

รวม 
( บาท ) 

1. นายวศิษิฎ์   อคัรวเินค 360,000.00 - 108,695.65 468,695.65 
2. นายเจรญิ  ประจ าแท่น 360,000.00 - 108,695.65 468,695.65 
3. นายกววีฒัน์   ทรงสกุลเกยีรติ 300,000.00 - 108,695.65 408,695.65 
4. นายประเสรฐิ    ตรวีรีานุวฒัน์ - 60,000.00 43,478.26 103,478.26 
5. นางสาวกาญจนา  รมิพณิชยกจิ - 60,000.00 43,478.26 103,478.26 
6. นางสาวนิตา  ตรวีรีานุวฒัน์ - 60,000.00 43,478.26 103,478.26 
7. นายสมชยั    กา้นบวัแกว้ - 60,000.00 43,478.26 103,478.26 

รวม 1,020,000.00 240,000.00 500,000.00 1,760,000.00 

การลงมติ :  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุ  

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
ก าหนดให้ “ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีอง
บริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชคีนเดิมอีกกไ็ด้” และมาตรา 121 ก าหนดให้ 
“ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท” และ



7 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 36 (6) ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวน
เงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้ผูส้อบบญัชี
ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัต้องจดัใหม้ี
การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชตีามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และ/หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและเสนอตอ่
คณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้มมีต ิแต่งตัง้ใหน้างสาววภิาวรรณ   ปัท
วนัวเิวก ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4795  และ นายศกัดา  เกาทณัฑท์อง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่
4628  และนายบุญญฤทธิ ์  ถนอมเจรญิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่7900 ในนามบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมิ
ไชย สอบบญัช ีจ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุม่บรษิทัและบรษิทัโดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิของบรษิทัและในกรณทีีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้
ไม่สามารถปฎบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ี จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่น
ของบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั แทนได ้

นอกจากนัน้เมื่อไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบปรมิาณงาน และอตัราค่าสอบบญัชใีนระดบัเดยีวกนัแลว้
เหน็วา่ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั มคี่าสอบบญัชทีีเ่หมาะสม โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีน
หนึ่งต่อไปนี้ หรอืผูส้อบบญัชที่านอื่นทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบ ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เค
พเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ี จ ากดั เป็นผูท้ าการตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัและ
บรษิทัย่อย และลงนามในรายงานการสอบบญัชดีงันี้ 

ช่ือผูส้อบบญัชี เลขทะเบียนใบ 
อนุญาต 

จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทั 

1. นางสาววภิาวรรณ    ปัทวนัวเิวก 4795 - 
2. นายศกัดา  เกาทณัฑท์อง 4628 - 
3. นายบุญญฤทธิ ์  ถนอมเจรญิ 7900 - 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา 

บริษทั 
ปี 2563 

(ปีท่ีเสนอ) 
บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบ

บญัช ี จ ากดั

ปี 2562 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู
เปอร ์เอบเีอเอส จ ากดั 

บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,200,000 1,350,400 

บรษิทัย่อย   (6 บรษิทั) 5,000,000 6,299,600 

รวม 6,200,000* 7,650,000* 
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 * ค่าใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบเพิ่มเติมเน่ืองจากประมูลงานได้ระหว่างปี  และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่
เกดิขึน้จรงิระหว่างการปฏบิตังิาน 
 

ทัง้นี้บรษิทั เคพเีอม็จ ี ภูมไิชย สอบบญัช ี  จ ากดั และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้ทัง้ 3 ท่าน ไม่มี
ความสมัพนัธ ์และ/หรอื ไม่มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าวแต่อยา่งใด และไม่ไดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบ และแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และเหน็ควรเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 โดยมคีา่สอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิดงันี้ บรษิทั ทาคูน ิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
จ านวนเงนิ 1,200,000 บาท และบรษิทัย่อย (6 บรษิทั) จ านวนเงนิ 5,000,000 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 
6,200,000 บาทถว้น ซึ่งไม่รวมค่าตรวจสอบเพิม่เตมิเนื่องจากประมูลงานไดร้ะหวา่งปี  และค่าใชจ้่าย
เบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้จรงิระหวา่งการปฏบิตังิาน 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตแิต่งตัง้ให้นางสาววภิาวรรณ   ปัท
วนัวเิวก ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4795  และ นายศกัดา  เกาทณัฑท์อง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่
4628  และนายบุญญฤทธิ ์  ถนอมเจรญิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่7900 ในนามบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมิ
ไชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุม่บรษิทัและบรษิทัโดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบ
และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัและในกรณทีีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฎบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทั เค
พเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ี จ ากดั แทนได ้โดยมคี่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิดงันี้ บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) จ านวนเงนิ 1,200,000 บาท และบรษิทัย่อย (6 บรษิทั) จ านวนเงนิ 5,000,000 บาท รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 6,200,000 บาทถว้น ซึ่งไม่รวมคา่ตรวจสอบเพิม่เตมิเนื่องจากประมูลงานไดร้ะหวา่งปี  และค่าใชจ้่าย
เบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้จรงิระหวา่งการปฏบิตังิาน 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่ งมาประชุม และมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535 มาตรา 

105 วรรค 2 ก าหนดให้ “ผูถ้อืหุ้นซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุอกีกไ็ด้” 

ความเหน็ของคณะกรรมการ :  เหน็สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะ
เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอื่น ๆ นอกเหนอืจากทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดไวใ้นการประชมุครัง้นี้   
จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้บรษิทั ทาคูน ิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   เขา้ร่วมประชมุในวนัศกุรท์ี ่15 พฤษภาคม 
2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 3    บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   เลขที ่140/1 ซอยนาวี
เจรญิทรพัย ์ ถนนกาญจนาภเิษก แขวงบางแค เขตบางแค กรงุเทพมหานคร   และเพื่อใหก้ารลงทะเบยีน
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เพื่อเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้สะดวกรวดเรว็ บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมประชมุตัง้แต่เวลา 9.00 
น. เป็นตน้ไป  

บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพรห่นงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ฉบบันี้  รายงานประจ าปี 
2562  พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชมุ และแบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ที ่www.takunigroup.com 

ผูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชมุดว้ยตนเอง กรุณาถอืบตัรประจ าตวัประชาชนมาแสดง ส่วนผูถ้อืหุน้ทา่น
ใดไมส่ามารถเขา้ประชมุดว้ยตนเองได ้ บรษิทัไดเ้ผยแพร่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก.   (แบบทัว่ไปซึ่งเป็น
แบบทีง่่ายไมซ่บัซ้อน)  แบบ ข.  และแบบ ค.  ( แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณผีูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและ
แต่งตัง้ให ้
คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ) ส่ิงท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 9 พรอ้ม
อากรแสตมป์ 20 บาท ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชไ้ดต้ามความเหมาะสมดว้ย   
พรอ้มแนบเอกสารหรอืหลกัฐาน  แสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุ 
และน ามามอบใหท้ีป่ระชมุก่อนเริม่การประชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดท้ัง้แบบ ก. หรอืแบบ 
ข. หรอืแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดกไ็ด ้(หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถตดิต่อขอรบัไดท้ีเ่ลขานุการบรษิทั 
หรอืดาวน์โหลดแบบฟอรม์จากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ไดท้ี ่www.takunigroup.com )  

ทัง้นี้บรษิทัฯ ขอแนะน าใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉนัทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ 
ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีด  ชดัเจน  ตายตวั  

ผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระท่านใดท่านหนึ่งของบรษิทัฯ เป็น
ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน บรษิทัฯ มกีรรมการอสิระทีส่ามารถรบัมอบ
ฉนัทะไดด้งันี้ 

(1)  นายเจรญิ   ประจ าแท่น  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระ 
โปรดดูรายละเอยีดของกรรมการอสิระทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะตาม ( ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 4) 
 

ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคท์ี่จะมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบรษิทัเข้าร่วมประชุมและออก
เสยีงแทนท่าน ขอให้ท่านผูถ้อืหุน้ส่งหนังสอืมอบฉันทะพรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของท่านทีล่งลายมอืชือ่  
กลบัมาทีบ่รษิทัล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ   
 ผูถ้อืหุ้นที่ต้องการได้รบัหนังสอืรายงานประจ าปี 2562  ในลกัษณะรูปเล่ม  กรุณากรอกขอ้มูลใน
แบบฟอร์มขอรายงานประจ าปี 2562  ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 8 ให้บริษัทในวนัประชุมหรือส่งโทรสาร

แบบฟอรม์มาที ่ 02- 455-2763 หรอืส่ง อเีมลม์าทีเ่ลขานุการบรษิทั thanasa.k@takuni.com  
บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข  และวิธีการลงทะเบียน

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนนดงัที่ก าหนดในเอกสาร ส่ิงท่ีส่งมา
ด้วยล าดบัท่ี 5 และเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบยีน โปรดน าหนงัสอืนดัประชมุ แบบฟอรม์การ
ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุมาแสดงเพื่อยนืยนัตนในการ เขา้ร่วมประชมุดว้ย ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 6 

http://www.gcapital.co.th/
http://www.takunigroup.com/
mailto:thanasa.k@takuni.com
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ทัง้นี้เพื่อใหท้่านผูถ้อืหุน้ไดร้บัประโยชน์สูงสดุจากการประชมุรวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธปิระโยชน์
ของท่านอยา่งเตม็ทีห่ากท่านมคี าถามทีต่อ้งการใหช้ีแ้จงในประเดน็ของระเบยีบวาระทีน่ าเสนอในครัง้นี้ 
สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามาทีบ่รษิทัฯโดยใชจ้ดหมายอเิลก็ทรอนกิสม์าทีเ่ลขานุการบรษิทั 
thanasa.k@takuni.com  หรอืโทรสารหมายเลข 02-455-2763  

นอกจากนัน้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าแผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชมุสามญั
ผูถ้อืหุน้   ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 7  

 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
                 
                   

( นายวศิิษฎ ์ อคัรวเินค ) 
ประธานกรรมการ 

 
สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดท้ี่ :   นางสาวธนษา   กิตติรดานนัท ์
                                                          เลขานุการบริษทั โทร.02-455-2888  ต่อ 861   โทรสาร. 02-455-2763 

  

mailto:thanasa.k@takuni.com
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          ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
ประวัติกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

    

    
 
 
 
 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการ /   
กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อาย ุ 72 ปี 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาโท :    - Master of Management  

                         สถาบนัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ 
ปริญญาตรี :    - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิตไฟฟ้า 
                           มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- DCP 49/2004, RCP 12/2005  

ประวตักิารท างาน 2555 – ปัจจุบนั  : กรรมการอิสระ /  
                             ประธานกรรมการ / 
                             กรรมการตรวจสอบ / 
                             กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
                             บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 
ปัจจุบนั             :  ท่ีปรึกษาสมาคม  
                              นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกจิการอ่ืนทีอ่าจก่อให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 8 ปี  
จ านวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปี 2562 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั   6/ 6   คร้ัง 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  8 / 8  คร้ัง 
3. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2/2 คร้ัง 

คุณวศิิษฎ์   อัครวเินค 
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ประวัติกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ  63  ปี 

ประวตักิารศึกษา ปริญญาตรี :    - การบญัชี 
                           มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
                       -  การบริหารทัว่ไป 
                           มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
                       -  ประกาศนียบตัรขั้นสูงทางการสอบบญัชี 
                          มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ 
                       -  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
                           สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- DAP 134/2017  

ประวตักิารท างาน 2559 – ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ 
                           พิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ                        
                            บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 
2551 - 2561        ท่ีปรึกษาดา้นบญัชีและการเงิน                      
                            บมจ. กนัตนา กรุ๊ป           

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กจิการอ่ืนทีอ่าจก่อให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  4 ปี 
จ านวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปี 2562 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั   6/ 6   คร้ัง 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  8 / 8  คร้ัง 
3. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2/2 คร้ัง 

คุณกววีฒัน์   ทรงสกุลเกียรติ 
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ประวตักิรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้ด ารงต  าแหน่งใหม่ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริหาร 

อาย ุ 61 ปี 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาตรี :   - บริหารธุรกิจ 

                          มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
           

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- DAP รุ่นท่ี  103/2013 

ประวตักิารท างาน 2561 – ปัจจุบนั   กรรมการ   
                            บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศไทย)  
2555 – ปัจจุบนั   กรรมการ  / กรรมการบริหาร 
                           บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กจิการอ่ืนทีอ่าจก่อให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

 -ไม่มี- 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  8 ปี 
จ านวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปี 2562 

1.เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั  6/6     คร้ัง 
 

 
 
 
 
 

คุณกาญจนา  ริมพณิชยกิจ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
ข้อบังคบัของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ16.  ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัต่อไปน้ี 

             (1)     ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 

             (2)     ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยูท่ ั้งหมดตาม   (1)  เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได ้  ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ  จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อย
เพยีงใดก็ได ้

               (3)     บุคคลที่ไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ  านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดบัถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานที่ประชุมเป็นผูอ้อก
เสียงช้ีขาด 

ข้อ17.   ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงใน
สาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ  านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้   ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุด
กบัส่วนหน่ึงในสาม(1/3)   กรรมการที่พน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้

กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น   ให้จบัสลากกนัส่วนปี
หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 ข้อ22.  กรรมการบริษทัมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั  เบี้ ย
ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน  ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพจิารณาและลง
มติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นที่มาประชุม โดยอาจ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ 
หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ นอกจากน้ี กรรมการ
บริษทัมีสิทธิไดรั้บเบี้ยเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

 ข้อ31.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) 
เดือน  นบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ  

ข้อ32.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ 
วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ
ให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
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ประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั  
เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

ทั้งน้ี สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นที่ตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดั
ใกลเ้คียงหรือที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ข้อ33.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่
น้อยกว่ายีสิ่บห้า (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด  และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3)  ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีที่ที่ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก  าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง  หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นได้
เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นการระงบัไป ถ้าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่  และในกรณีน้ีใหส่้งหนงัสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อย
กวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม  

ข้อ34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุ้น  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยูใ่นที่ประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ ใหท้ี่ประประชุมเลือกผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในที่ประชุมดงักล่าว 

 ข้อ35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึง (1) มีเสียงหน่ึง (1) และผู ้
ถือหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด  ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น นอกจากการออก
เสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

            (1)    ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหน่ึง (1)  เป็นเสียงช้ีขาด 

            (2)    ในกรณีดงัต่อไปน้ี  ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงคะแนน 

                      (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

                      (ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนเป็นของบริษทั 

                   (ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมดหรือ   
บางส่วนที่ส าคญั   การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบ
รวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่การแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั  

                    (ง)  การแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

  (จ)  การเพิม่หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
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     (ฉ)  การเลิกบริษทั 

  (ช)  การออกหุน้กูข้องบริษทั 

  (ซ)  การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 

 ข้อ36   กิจการที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพงึเรียกประชุมมีดงัน้ี 

            (1)   รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีที่ผา่นมา 

            (2)   พจิารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน 

            (3)   พจิารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

            (4)   พจิารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

            (5)   พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

            (6)   พจิารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีและ 

            (7)   กิจการอ่ืนๆ 

 ข้อ44.  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนองจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษทัยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยู ่ หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 

 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกนั เวน้แต่ในกรณีบริษทัออกหุ้นบุริมสิทธิและ
ก าหนดให้หุ้น บุริมสิทธิไดรั้บเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามที่ก  าหนดไว ้โดยการ
จ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผล
ก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น  และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วนัที่ประชุมผูถื้อหุ้น หรือที่ประชุม
คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งน้ีให้แจง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการ
จ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพมิพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 
 

 ข้อ45.  บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) 
ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมรจ านวนไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

 

 

 

 



 

17 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
 

ข้อมูลเกีย่วกบักรรมการทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

                 ผูถื้อหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้  สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเขา้
ร่วมประชุมแทนโดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  

 
 

  
ช่ือ-นามสกลุ      :  นายเจริญ   ประจ าแท่น 
ต าแหน่ง             :  ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
                               กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / 
                               กรรมการอิสระ 
อาย ุ                    :  73 ปี 
ที่อยู ่                   : 65/55 ถนนเสนานิคม 1 หมู่บา้นเสนานิเวศน์ 
                             โครงการ 1 แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพร้าว 
                              กรุงเทพมหานคร    
      

 สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัก าหนดสิทธิคร้ังล่าสุด 
              เม่ือวนัที่ 16 มีนาคม 2563  (นบัรวมหุน้ของคู่สมรสและ                   

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ)    
              : ไม่มี  
 

 ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 
: ไม่มี 
 

 การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนที่
อาจทาใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือ  
มีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั   
: ไม่มี 
 

 วาระที่มีส่วนไดเ้สียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการอ่ืน ๆ   
: ไม่มี 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
 

ขัน้ตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั
(มหาชน) ก าหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุ้นที่
มสีทิธเิขา้ร่วมประชมุ และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีน ผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ (ผูร้บัมอบฉนัทะ) 
ที่จะมาเขา้ร่วมประชมุ โปรดน าแบบฟอร์มที่ม ีQR code ในหนังสอืนัดประชุม ใบลงทะเบยีน หรอืหนงัสอื
มอบฉันทะ และบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหม้าแสดง เพื่อยนืยนัตนใน
การเขา้ร่วมประชมุดว้ย  

ทัง้นี้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะผอ่นผนัการยื่นแสดงเอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอื
ผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุแต่ละรายตามทีบ่รษิทัฯ จะพจิารณาเหน็เหมาะสม  

 

1) เอกสารท่ีผู้เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้าประชมุ  
ผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา  

1. กรณีผูถ้ือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารทีส่่วนราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายุ 
เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) หากม ีการเปลีย่นแปลงชือ่-นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย  

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารและหลกัฐาน
ดงันี้  

2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนงัสอืนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รบัมอบฉันทะ พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 20 บาท และ ขดีฆา่ลงวนัทีท่ีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว  

2.2 ส าเนาเอกสารของผูถ้อืหุน้ (ผูม้อบฉนัทะ) ทีส่่วนราชการออกให ้โดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1 
และ ผูถ้อืหุน้ (ผูม้อบฉนัทะ) ไดล้งลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

2.3 ส าเนาเอกสารของผูร้บัมอบฉนัทะทีส่่วนราชการออกให ้โดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1 และผูร้บั
มอบฉนัทะไดล้งลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
 

ผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล  
1. กรณีผูถ้ือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  
1.1 แสดงเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล เชน่เดยีวกบักรณบีุคคลธรรมดา  

ตามขอ้ 1  
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1.2 ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกจิ
การคา้กระทรวงพาณชิย ์ซึ่งมขีอ้ความใหเ้หน็วา่ ผูแ้ทนนิตบิุคคล ซึ่งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุ มอี านาจกระท า
การแทนนิตบิุคคล ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ)  

2. กรณีผูถ้ือหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ  
2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนงัสอืนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอก

ขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชอืของผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ และผูร้บั
มอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขดีฆา่ลงวนัทีท่ีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว  

2.2 ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ กระทรวงพาณชิย ์ซึ่งมขีอ้ความใหเ้หน็วา่ ผูแ้ทนนิตบิุคคล ซึ่งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุ มอี านาจกระท า
การแทนนิตบิุคคล ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ)  

2.3 ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) เชน่เดยีวกบักรณบีุคคล
ธรรมดา ขอ้ 1 ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะและลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

2.4 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาขอ้ 
1 และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

 

3. กรณีผูถ้ือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ และแต่งตัง้บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น  

3.1 ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเชน่เดยีวกบักรณนีิตบิุคคล ขอ้ 1 หรอื 2  
3.2 ในกรณีผูถ้อืหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศมอบใหบ้รษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั (TSD) เป็นผูล้งนามหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่งหลกัฐานต่อไปนี้เพิม่เตมิ  
1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศให้บริษัท ศูนย์รับฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน พรอ้มปิดอากร
แสตมป์ 20 บาท และขดีฆา่ ลงวนัทีท่ีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว  
 2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ  บรษิทั 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD)  
 

ทัง้นี้เอกสารที่มตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพรอ้มดว้ย 
และใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 

  

2)  วิธีการมอบฉันทะ  
บรษิทัฯ ไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะจ านวน 3 แบบ คอื แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ของผูถ้อืหุน้

แต่ละรายตามแบบที่กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ไดก้ าหนดไวจ้ านวน 3 แบบ ตามประกาศ
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 ดงันี้  
- แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไป ซึ่งเป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซ้อน  
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- แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั  
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุ้นเป็นผูล้งทุนชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ บรษิทั ศูนย์รบัฝาก   

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้  
 

ผูถ้ือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุของบริษทัฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดย
ด าเนินการดงัน้ี  

1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี้  
1.1 ผูถ้อืหุน้ทัว่ไปจะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง

เท่านัน้  
1.2 ผูถ้อืหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ บรษิทั 

ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้น จะเลอืกใช้
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งไดจ้ากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค.)  

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น  หรือเลือกมอบฉันทะให้
กรรมการอสิระของบรษิทัคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอยีดของบุคคลที่ผูถ้อืหุ้นประสงค์จะ
มอบฉันทะ หรอืกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอสิระ ตามที่บรษิทัระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะโดยเลอืก
เพยีงท่านเดยีวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชมุดงักล่าว  

3. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว
เพื่อให้ถูกต้องและ มีผลผูกพนัตามกฎหมาย ทัง้นี้บริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์
ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ  

4. ส่งหนงัสอืมอบฉนัทะใส่ซองส่งมายงัทีส่ านกังานเลขานุการบรษิทัก่อนวนัศกุรท์ี ่8 พฤษภาคม 
2563 หรอืก่อนเวลาเริม่การประชมุอย่างน้อยครึง่ช ัว่โมง เพื่อใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ไดม้เีวลาตรวจสอบ
เอกสารและใหท้นัเวลาเริม่ประชมุ  
 

ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได ้และผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยไม่สามารถ
จะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ที่ผูถ้อืหุ้นซึ่งเป็นผูล้งทุนชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผูร้บัฝากและดูแล
หุน้ ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค  

3) การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง หรือ 
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป ในวนัศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3  บริษทั ทาคู
นิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวเีจริญทรัพย ์   ถนนกาญจนาภิเษก  แขวงบางแค   เขตบางแค   
กรุงเทพมหานคร   ตามแผนที่สถานที่จดัประชุมในหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  ส่ิงทีส่่งมา
ด้วยล าดับที่ 7 
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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
วันศุกร์ที่ 15  พฤษภาคม 2563 

 

ผูถื้อหุน้ บมจ.ทาคูนิ กรุป๊ 

ลงทะเบียนเริ่มเวลา 

9.00-10.00 น. 

 

มาดว้ยตนเอง       ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

 

โต๊ะลงทะเบียน       โต๊ะลงทะเบียน 

      

 

แสดงบตัรประจ าตวัและแบบฟอรม์     แสดงส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉนัทะ  

ลงทะเบียนซ่ึงพิมพบ์ารโ์คด้       และบตัรประจ าตวัของผูร้บัมอบฉนัทะ 

        - แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียนซ่ึงพิมพบ์ารโ์คด้ 

        - หนังสือมอบฉนัทะ และเอกสารมอบฉนัทะ 

 

     ตรวจหนังสือมอบฉนัทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน   และเอกสารประกอบ 

 

              รบับตัรลงคะแนน          กรณีมอบฉนัทะตามแบบ ข. หรือ แบบ. ค 

         ท่ีผูถื้อหุน้ระบุความประสงคใ์นการออกเสียง 

   เขา้หอ้งประชุม           ลงคะแนนแต่ละวาระอยา่งชดัเจนแลว้  

         จะไมไ่ดร้บับตัร 

ประธานเปิดประชุม 

   เวลา 10.00 น. 

 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดบั 

 

กรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 

ในวาระใดๆ ใหย้กมือและสง่บตัรลงคะแนน 

 

      เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ไมเ่ห็นดว้ยหรือ 

      งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน 

 

 ประธานหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายกล่าวสรุปผลการลงคะแนนเสียง 

          

**กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทุกวาระคืนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบริษัทเม่ือเสร็จส้ินการประชุม** 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 
 

 

                                    แผนทีต่ั้ง  บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

140/1 ซอยนาวเีจริญทรัพย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 
โทรศพัท ์02-455-2888  โทรสาร 02-4552763 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รถเมล์ประจ าทางที่ผ่านบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  ได้แก่  สาย 147 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 
 

 

                                แบบฟอร์มขอรายงานประจ าปี  2562 
 

 

กรุณาส่งรายงานประจ าปี  2562  ในลกัษณะรูปเล่ม   
 
ฉบบัภาษาไทย       จ  านวน   .........  เล่ม 
 
ฉบบัภาษาองักฤษ  จ  านวน   .........   เล่ม    มาที่ 

 
 

ช่ือผูถื้อหุน้..........................................................................จ  านวนหุน้ที่ถือ.....................................หุน้ 
 
บา้นเลขที่............................................อาคาร........................................ชั้น...........เลขที่……………… 
 
ถนน............................................ต  าบล / แขวง...................................................................................... 
 
อ าเภอ / เขต.................................จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์............................... 
 
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได.้................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น)      

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 ์    

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

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 

    นายเจริญ       ประจ  าแท่น            อายุ  73  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      65/55  ถนนเสนานิคม 1  

หมูบ่า้นเสนานิเวศน์โครงการ 1 แขวงจรเขบ้วั  เขตลาดพรา้ว  จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  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 ์     

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้า ในการประชุม           

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัศุกรท่ี์ 15  พฤษภาคม  2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด 

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

วนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 

       ลงช่ือ       ผูม้อบฉนัทะ 

 

            (       ) 

 

       ลงช่ือ       ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

            (       ) 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบ

ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ และตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้งของผู ้มอบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ

มาพรอ้มกบัหนังสือมอบฉันทะดว้ย 



 มอบฉันทะแบบ ข /  หน้า 1 ของจ านวน 3 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 

    นำยเจริญ       ประจ  ำแท่น     อายุ  73  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี         65/55 ถนนเสนานิคม 1      

หมูบ่า้นเสนานิเวศน์โครงการ 1  แขวงจรเขบ้วั   เขตลาดพรา้ว  จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  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 ์     

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม           

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัศุกรท่ี์ 15 พฤษภาคม  2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุป๊ จ ากัด 

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

ในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

 

     วำระท่ี  1 รบัทรำบรำยงำนกิจกำรประจ  ำปี 2562 

 วำระท่ี 2 พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินประจ  ำปี ส ำหรบัรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสียง     



 มอบฉันทะแบบ ข /  หน้า 2 ของจ านวน 3 หน้า 

 

 

 วำระท่ี 3 รบัทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 

   

 วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมตัแิต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 

                 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

   1.นายวิศิษฎ ์  อคัรวิเนค 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสียง     

   2.นายกวีวฒัน์    ทรงสกุลเกียรติ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

   3.นางสาวกาญจนา   ริมพณิชยกิจ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

 วำระท่ี 5    พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจ  ำปี 2563 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

 วำระท่ี 6    พิจำรณำอนุมตัแิต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ  ำปี 2563 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     
 

 

          วำระท่ี 7  เร่ืองอื่น ๆ (ถำ้มี)  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนน

เสียงน้ันไมถู่กตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้มช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ

ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 

 



 มอบฉันทะแบบ ข /  หน้า 3 ของจ านวน 3 หน้า 

 

 

 ลงช่ือ        ผูม้อบฉนัทะ 

 

(        ) 

 

 ลงช่ือ        ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

(        ) 

หมำยเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนังสือมอบฉนัทะตามแบบ 

 

ใบประจ  ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  ทำคูนิ กรุป๊   จ  ำกดั (มหำชน) 

 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัศุกรท่ี์ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารทาคูนิ    

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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

  

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 



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.์................................................... 

        

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้(Custodian)ใหก้บั..................................................................................................... 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ทาคูนิ กรุป๊ 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 

    นายเจริญ     ประจ  าแท่น     อายุ  73  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี          65/55    ถนนเสนานิคม 1  

หมูบ่า้นเสนานิเวศน์โครงการ 1  แขวงจรเขบ้วั   เขตลาดพรา้ว  จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  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 ์     

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม           

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัศุกรท่ี์  15  พฤษภาคม  2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุป๊ 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 รบัทราบรายงานกิจการประจ  าปี 2562 

 

 วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ  าปี ส าหรบัรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 

 วาระท่ี 3 รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  

   

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 

                  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

   1.นายวิศิษฎ ์  อคัรวิเนค 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสียง     

   2.นายกวีวฒัน์    ทรงสกุลเกียรติ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

   3.นางสาวกาญจนา   ริมพณิชยกิจ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

 

 

 

 

 

 



มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 3 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 

 

 วาระท่ี 5    พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ  าปี 2563 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 วาระท่ี 6    พิจารณาอนุมตัแิต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ  าปี 2563 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

          วาระท่ี 7  เร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี)  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนน

เสียงน้ันไมถู่กตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6)ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้มช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง

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 านวนหุน้ให้

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 2563 ในวนัศุกรท่ี์  15  พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารทาคูนิ เลขท่ี   140/1 ซอยนาวีเจริญทรพัย ์ถนน

กาญจนาภิเษก 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     
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