หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
อาคารทาคูนิ เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร 10160

โปรดนำแบบฟอร์ มหนังสื อเชิ ญประชุมซึ่ งพิมพ์ บำร์ โค้ ดมำในวันประชุม

งดแจกของที่ระลึก เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกากับดูแลบริ ษทั จดทะเบียน
ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ ยังคงจัดอาหารว่างไว้รับรองสาหรับผูถ้ ือหุน้ หรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะที่มาร่ วมประชุม ( 1 ท่านต่อ 1 ชุด )

เรื่ อง การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
เรี ยน ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ตามที่บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้กาหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือ หุ ้น
ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทาคูนิ เลขที่
140/1 ถนนกาญจนาภิเษก ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160 นั้น

โปรดทราบ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษทั ฯ สนับสนุน
ให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณามอบฉันทะให้นายกวีวฒั น์ ทรงสกุลเกียรติ กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ แทนการเข้า
ประชุมด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ฯ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่ องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ดังต่อไปนี้อย่างเคร่ งครัด
คาแนะนาสาหรับผู้เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
1. ควรงดเข้าร่ วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่ วยของโรคระบบทางเดินหายใจ
2. ก่อนเข้าร่ วมกิจกรรม ควรจัดเตรี ยมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล สาหรับใช้ของตนเอง
ให้เ พีย งพอ และควรปฏิ บ ัติ ต ามหลัก สุ ข อนามัย เช่ น ล้า งมื อ บ่ อ ยๆ ด้ว ยน้ าและสบู่ ห รื อ
แอลกอฮอล์เจล การสวมใส่หน้ากากอนามัย
3. หากพบว่าตนเองป่ วยหรื อ เริ่ มป่ วย ควรติดต่อ ขอรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน และหาก
อาการป่ วยนั้นเข้าได้กบั โรคในระบบทางเดินหายใจควรงดเข้ากิจกรรมทันที
4. หากสังเกตเห็ นผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมีอาการไข้ ไอ จาม มี น้ ามู ก ผิดปกติ ควรแนะนาให้ผมู ้ ี
อาการติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองทันที
5. หลีกเลี่ยงการอยูใ่ กล้ชิดกับผูม้ ีอาการป่ วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ่ ายที่มีอาการโรคระบบทางเดิน
หายใจที่ไม่ป้องกันตัวเอง
ทั้งนี้ เพือ่ ความปลอดภัยของทุกท่าน บริ ษทั ได้จดั ให้มีกระบวนการการคัดกรองโดยการตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายของผูม้ าประชุมทุกท่านก่อนเข้าประชุม และบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ให้ ผู้มีไข้ สูงเกิน 37.5
องศา เข้ าร่ วมประชุม
จึงเรี ยนมาเพือ่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นางสาวนิตา ตรี วรี านุวฒั น์ )
รองกรรมการ

สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

หน้ าที่
1

สิ่ งที่ส่งมาด้ วยพร้ อมหนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ลาดับที่ 1 รายงานประจาปี 2562 พร้อมสาเนาแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน
ในรู ปแบบ QR CODE
ลาดับที่ 2 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพือ่ แต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ลาดับที่ 3 ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
ลาดับที่ 4 ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยงั ดารงตาแหน่ง เพือ่ การรับมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้
ลาดับที่ 5 ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
ลาดับที่ 6 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
ลาดับที่ 7 แผนที่ต้งั การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ลาดับที่ 8 แบบฟอร์มขอ รายงานประจาปี 2562
ลาดับที่ 9 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. )
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด

11
14
17
18
22
23
-

TG 046 / 2563
30 เมษายน 2563
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. รายงานประจาปี 2562 พร้อมสาเนาแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน
( ในรู ปแบบ QR CODE )
2. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพือ่ แต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3. ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยงั ดารงตาแหน่ง เพือ่ การรับมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้
5. ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
6. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
7. แผนที่ต้งั การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
8. แบบฟอร์มขอรายงานประจาปี 2562
9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. )
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เห็นสมควรให้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร
เพือ่ พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ ข้อ 36 (1) ก าหนดให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น
ประจ าปี “พิ จ ารณารายงานของคณะกรรมการที่ แ สดงถึ ง กิ จ การของบริ ษ ัท ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา ” โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้สรุ ปผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2562โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ น
รายงานประจาปี 2562 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผูถ้ ือหุน้ เพือ่ รับทราบผลการดาเนินงาน และรายงาน
ประจาปี 2562 รายละเอียดตามที่ปรากฎอยูใ่ นรายงานประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม สิ่ งที่ส่งมา
ด้ วยลาดับที่ 1

1

การลงมติ : ระเบียบวาระนี้ไม่ตอ้ งได้รับการลงคะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากเป็ นระเบียบวาระ
เพือ่ ทราบ
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ที่กาหนดให้ ”คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปี บญ
ั ชีของ
บริษทั เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ”ิ และข้อบังคับของบริษทั
ฯ ข้อ 36 (2) กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี “พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรอบปี บญ
ั ชีท่ผี ่านมา” โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาปี 2562 ตาม QR code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นอนุ มตั ิงบการเงิน
รวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
เฉพาะกิจการสาหรับรอบบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และได้ผ่านการสอบทาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั ฯ แล้ว ทัง้ นี้ฐานะการเงิน และผล
การดาเนินงานของบริษทั ฯ สาหรับปี 2562 สรุปสาระสาคัญดังนี้
ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท
หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิ น

งบการเงิ นรวม

รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สนิ
ทุนจดทะเบียนออกจาหน่ายและชาระแล้ว
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2,319,642,323
1,122,743,158
400,000,000
882,537,060
งบการเงิ นรวม

รวมรายได้
กาไรสุทธิสาหรับปี ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
กาไรต่อหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ (บาทต่อหุ้น)

3,076,886,840
27,158,513
0.0339

งบการเงิ นเฉพาะ
กิ จการ
879,385,242
141,953,187
400,000,000
737,432,055
งบการเงิ นเฉพาะ
กิ จการ
1,121,599,382
24,427,526
0.0305

รายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม

การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ กาหนดให้จ่ายเงินปั นผลไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีนิตบิ ุค คลและหลังหักเงินสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่
กฎหมายและบริษทั ฯ ได้กาหนดไว้จากงบการเงินเฉพาะกิจการและการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อ
การดาเนินงานตามปกติของบริษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษทั ฯ ข้อ 44 ได้กาหนดว่า “การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายใน
(1) เดือนนับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผู้
ถือหุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิม พ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม
(3) วันด้วย” นอกจากนี้มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษทั ข้อ 45 ซึ่งกาหนดว่า “บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อย
ละห้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีกาไรเบ็ดเสร็จจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 21.58 ล้านบาท โดยไม่มี
ยอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงเห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปั น ผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้
ในอัตราหุน้ ละ 0.0274 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทัง้ สิน้ 21.92 ล้านบาท (ก่อนหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย) คิดเป็ นร้อย
ละ 99.81 ของกาไรสุทธิและกาไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายบริษทั ฯ โดย
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากการประชุมครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันจันทร์
ที่ 6 เมษายน 2563 โดยเป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสะสมและกาไรเบ็ดเสร็จสาหรับรอบ
ระยะเวลา วันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563
ทัง้ นี้ บ ริษัท ฯ ได้จ ัด สรรกาไรสุ ทธิจากผลการด าเนิน งานประจ าปี 2562 ไว้เ ป็ น ทุ น ส ารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า (5) เป็ นจานวนเงิน 1,250,000 บาท
ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงิ นปันผล
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
1. กาไรสุทธิและกาไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะ (บาท)
2. จานวนหุน้ (หุน้ )
3. รวมเงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
4. รวมเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ (บาท)
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิแต่ละปี
(ร้อยละ)

ปี 2562
ปั นผลระหว่างกาล

ปี 2561
ปั นผล

(1 มค.- 31 ธค. 62)

(1 มค.- 31 ธค. 61)

21,962,289
800,000,000
0.0274
21,920,000
99.81

31,826,529
800,000,000
0.0375
30,000,000
94.26
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ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบการจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาล ซึ่งได้จา่ ยไปแล้วเมือ่ วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 หุน้ ละ 0.0274 บาท คิดเป็ นเงิน
21,920 ล้านบาท และไม่มกี ารเสนอจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 เพิม่ เติมอีก
การลงมติ : ระเบียบวาระนี้ไม่ตอ้ งได้รบั การลงคะแนนเสียงจากผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากเป็ นระเบียบ
วาระเพื่อทราบ
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษทั ฯ ข้อ 15 กาหนดให้ “ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งใน
สาม (1/3) ถ้าจานวนกรรมการ ที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุด
กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั
นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดนัน้ เป็ นผู้
ออกจากตาแหน่ ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่กไ็ ด้ ” และข้อบังคับของ
บริษทั ฯ ข้อ 36 (4) กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี “พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่ น้ จาก
ตาแหน่ งตามวาระ” ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี ในครัง้ นี้ มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
จานวน 3 ท่าน ได้แก่
(1) คุณวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค

(2) คุณกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ

(3) คุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ

ประธานกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชือ่ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั เป็ นดังนี้
1. บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ค ณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุ ม ัติแ ต่ ง ตัง้ ให้ด ารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทผ่า นทางเว็บ ไซต์ข องบริษัท ตามที่ท างส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอชือ่ บุคคลเพื่อ
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
2. บริษทั ได้สอบถามความสมัครใจของกรรมการอิสระทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ และสอบถาม
ความจานงของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่เพือ่ เสนอชือ่ กรรมการตัวแทน
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3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นผู้พิจารณากลันกรองก่
่
อนนาเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานาเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ โดยได้
พิจารณาจากคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการทีไ่ ด้กาหนดไว้ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อบังคับบริษทั และกฎ
บัตรคณะกรรมการบริษทั
บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษทั เป็ นการล่วงหน้า 68 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ 25 ตุลาคม - 31
ธันวาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั และปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุ้นเสนอชือ่ บุคคลทีเ่ พื่อเข้ารับการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการบริษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ : (ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสีย ) เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ กรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ คุณวิศษิ ฎ์ อัค รวิเนค คุณ
กวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ และคุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการต่ออีกวาระ
หนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลทีม่ คี ุณวุฒ ิ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และเป็ นผูท้ ป่ี ฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
รับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดประวัตแิ ละผลงานโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิง่ ทีส่ ่ง
มาด้วยลาดับที่ 2)
ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครังนี
้ ้
สิทธิในการออกเสียง
รายชือ่ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชือ่ เป็ นกรรมการ
จานวนหุน้
คุณวิศษิ ฎ์
อัครวิเนค
คุณกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ
คุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ
2,434,100
2,434,100
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2563
ข้ อ เท็จ จริ ง และเหตุ ผ ล : ตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90
กาหนดให้ “ห้ามมิให้บริษทั จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับ
ของบริษทั ” และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 22 กาหนดให้ “กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ใน
รูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุ มตั ิค่าตอบแทน
กรรมการ ประจาปี 2563 เป็ นค่าเบี้ยประชุม เป็ นจานวนเงิน ไม่เกิน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสน
บาทถ้วน) โดยคานึงถึงความเหมาะสมเกีย่ วกับประเภทธุรกิจและความเกีย่ วโยงกับผลการดาเนินงานของ
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บริษทั ฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทัวไปของตลาด
่
และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับ
การทาหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี ที่ผา่ นมา
ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ ( ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร )
กรรมการ

ค่าตอบแทน
รายเดือน /
คน
30,000 บาท
30,000 บาท
25,000 บาท
ไม่มี
ไม่มี

ค่าเบี้ยประชุม
ต่อครัง้ / คน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
10,000 บาท
10,000 บาท

ปี 2562

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมต่อ
รายเดือน /
ครัง้ / คน
คน
30,000 บาท
ไม่มี
30,000 บาท
ไม่มี
25,000 บาท
ไม่มี
ไม่มี
10,000 บาท
ไม่มี
10,000 บาท

ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจริงให้แก่กรรมการบริษทั โดยจ่ายเป็ นค่าเบีย้ ประชุม
ค่าตอบแทน และค่าบาเหน็จประจาปี รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,760,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค
นายเจริญ ประจาแท่น
นายกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ
นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
รวม

ค่าตอบแทน
กรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ

360,000.00
360,000.00
300,000.00
1,020,000.00

60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
240,000.00

ค่าบาเหน็จกรรมการ
(ผลประกอบการปี
2562)
108,695.65
108,695.65
108,695.65
43,478.26
43,478.26
43,478.26
43,478.26
500,000.00

รวม
( บาท )
468,695.65
468,695.65
408,695.65
103,478.26
103,478.26
103,478.26
103,478.26
1,760,000.00

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุม
วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุ ผล : ตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
กาหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจะแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ” และมาตรา 121 กาหนดให้
“ผู้ส อบบัญ ชีต้อ งไม่เ ป็ นกรรมการ พนัก งาน ลู ก จ้า ง หรือ ผู้ด ารงต าแหน่ งหน้ าที่ใดๆ ของบริษัท ” และ
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ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 36 (6) กาหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวน
เงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี จะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผูส้ อบบัญชี
ต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่ งหน้าที่ใดๆ ในบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ต้องจัดให้มี
การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มีมติ แต่งตัง้ ให้นางสาววิภาวรรณ ปั ท
วันวิเวก ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4795 และ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
4628 และนายบุญญฤทธิ ์ ถนอมเจริญ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7900 ในนามบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุม่ บริษทั และบริษทั โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้น
ไม่สามารถปฎิบตั งิ านได้ ให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่น
ของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด แทนได้
นอกจากนัน้ เมื่อได้พจิ ารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้ว
เห็นว่า บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด มีค่าสอบบัญชีทเ่ี หมาะสม โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคน
หนึ่งต่อไปนี้ หรือผูส้ อบบัญชีท่านอื่นทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เค
พีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูท้ าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และ
บริษทั ย่อย และลงนามในรายงานการสอบบัญชีดงั นี้
ชื่อผูส้ อบบัญชี
1. นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก
2. นายศักดา
เกาทัณฑ์ทอง
3. นายบุญญฤทธิ ์
ถนอมเจริญ

เลขทะเบียนใบ
อนุญาต
4795
4628
7900

จานวนปี ที่เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั
-

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปี ที่ผา่ นมา
บริ ษทั

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั ย่อย (6 บริษทั )
รวม

ปี 2563
(ปี ที่เสนอ)

ปี 2562

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบ
บัญชี จากัด

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ เอบีเอเอส จากัด

1,200,000
5,000,000
6,200,000*

1,350,400
6,299,600
7,650,000*
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* ค่าใช้จ่ายดัง กล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากประมูลงานได้ระหว่างปี และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่
เกิดขึน้ จริงระหว่างการปฏิบตั งิ าน

ทัง้ นี้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด และผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอแต่งตัง้ ทัง้ 3 ท่าน ไม่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มสี ่วนได้เสียกับบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อกาหนดค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 โดยมีคา่ สอบบัญชีเป็ นจานวนเงินดังนี้ บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
จานวนเงิน 1,200,000 บาท และบริษทั ย่อย (6 บริษทั ) จานวนเงิน 5,000,000 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
6,200,000 บาทถ้วน ซึ่งไม่รวมค่าตรวจสอบเพิม่ เติมเนื่องจากประมูลงานได้ระหว่างปี และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดทีเ่ กิดขึน้ จริงระหว่างการปฏิบตั งิ าน
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติแต่งตัง้ ให้นางสาววิภาวรรณ ปั ท
วันวิเวก ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4795 และ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
4628 และนายบุญญฤทธิ ์ ถนอมเจริญ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7900 ในนามบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุม่ บริษทั และบริษทั โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฎิบตั งิ านได้ ให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืน่ ของบริษทั เค
พีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด แทนได้ โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินดังนี้ บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน) จานวนเงิน 1,200,000 บาท และบริษทั ย่อย (6 บริษทั ) จานวนเงิน 5,000,000 บาท รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน้ 6,200,000 บาทถ้วน ซึ่งไม่รวมค่าตรวจสอบเพิม่ เติมเนื่องจากประมูลงานได้ระหว่างปี และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดทีเ่ กิดขึน้ จริงระหว่างการปฏิบตั งิ าน
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่ งมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
105 วรรค 2 กาหนดให้ “ผูถ้ อื หุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้
ทัง้ หมด จะขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิ ดโอกาสแก่ผถู้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะ
เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ นอกเหนือจากทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดไว้ในการประชุมครัง้ นี้
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ท่ี 15 พฤษภาคม
2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 3 บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวี
เจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร และเพื่อให้การลงทะเบียน
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เพื่อเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ สะดวกรวดเร็ว บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุมตัง้ แต่ เวลา 9.00
น. เป็ นต้นไป
บริษทั ฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ฉบับนี้ รายงานประจาปี
2562 พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.takunigroup.com
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผูถ้ อื หุน้ ท่า น
ใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ บริษทั ได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัวไปซึ
่ ่งเป็ น
แบบทีง่ ่ายไม่ซบั ซ้อน) แบบ ข. และแบบ ค. ( แบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและ
แต่งตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) สิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 พร้อม
อากรแสตมป์ 20 บาท ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้ได้ตามความเหมาะสมด้วย
พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม
และนามามอบให้ทป่ี ระชุมก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทงั ้ แบบ ก. หรือแบบ
ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ทเ่ี ลขานุการบริษทั
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ได้ท่ี www.takunigroup.com )
ทัง้ นี้บริษทั ฯ ขอแนะนาให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็ นแบบทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ
ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียด ชัดเจน ตายตัว
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษทั ฯ เป็ น
ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษทั ฯ มีกรรมการอิสระทีส่ ามารถรับมอบ
ฉันทะได้ดงั นี้
(1) นายเจริญ ประจาแท่น
ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ
โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผูร้ บั มอบฉันทะตาม ( สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4)
ในกรณีท่ที ่านมีความประสงค์ท่จี ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เข้าร่วมประชุมและออก
เสียงแทนท่าน ขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสาเนาบัตรประชาชนของท่านทีล่ งลายมือชือ่
กลับมาทีบ่ ริษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผูถ้ อื หุ้นที่ต้องการได้รบั หนังสือรายงานประจาปี 2562 ในลักษณะรูปเล่ม กรุณากรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์มขอรายงานประจาปี 2562 สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8 ให้บริษัทในวันประชุมหรือส่งโทรสาร
แบบฟอร์มมาที่ 02- 455-2763 หรือส่ง อีเมล์มาทีเ่ ลขานุการบริษทั thanasa.k@takuni.com
บริษัท ฯ ใคร่ ข อให้ท่ านผู้ถือหุ้นได้โ ปรดทราบและปฏิบ ัติตามเงื่อนไข และวิธีก ารลงทะเบียน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กาหนดในเอกสาร สิ่ งที่ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 5 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนาหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์มการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการ เข้าร่วมประชุมด้วย สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
9

ทัง้ นี้เพื่อให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทังเป็
้ นการรักษาสิทธิประโยชน์
ของท่านอย่างเต็มทีห่ ากท่านมีคาถามทีต่ อ้ งการให้ชแ้ี จงในประเด็นของระเบียบวาระทีน่ าเสนอในครัง้ นี้
สามารถส่งคาถามล่วงหน้ามาทีบ่ ริษทั ฯโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาทีเ่ ลขานุการบริษทั
thanasa.k@takuni.com หรือโทรสารหมายเลข 02-455-2763
นอกจากนัน้ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก บริษทั ฯ ได้จดั ทาแผนทีส่ ถานทีจ่ ดั การประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค )
ประธานกรรมการ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ : นางสาวธนษา กิตติรดานันท์
เลขานุการบริ ษทั โทร.02-455-2888 ต่อ 861 โทรสาร. 02-455-2763
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 2
ประวัติกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่

คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นทีอ่ าจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ
จานวนครั้งในการเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบปี 2562

ประธานกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
72 ปี
ปริ ญญาโท : - Master of Management
สถาบันฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ปริ ญญาตรี : - วิศวกรรมศาสตร์ บณั ฑิตไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- DCP 49/2004, RCP 12/2005
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ ป
ปัจจุบนั
: ที่ปรึ กษาสมาคม
นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ไม่มี-

8 ปี
1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 6/ 6 ครั้ง
2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 / 8 ครั้ง
3. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
11

ประวัติกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่

คุณกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นทีอ่ าจก่อให้ เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ
จานวนครั้งในการเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบปี 2562

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ
63 ปี
ปริ ญญาตรี : - การบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- การบริ หารทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ประกาศนียบัตรขั้นสู งทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- DAP 134/2017
2559 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ ป
2551 - 2561 ที่ปรึ กษาด้านบัญชีและการเงิน
บมจ. กันตนา กรุ๊ ป
-ไม่มี-

4 ปี
1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 6/ 6 ครั้ง
2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 / 8 ครั้ง
3. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
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ประวัตกิ รรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ และได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่

คุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา

กรรมการบริ หาร
61 ปี
ปริ ญญาตรี : - บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- DAP รุ่ นที่ 103/2013
2561 – ปัจจุบนั กรรมการ
บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
2555 – ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริ หาร
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ ป
-ไม่มี-

ประวัตกิ ารทางาน

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นทีอ่ าจก่อให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ
จานวนครั้งในการเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบปี 2562

8 ปี
1.เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 6/6 ครั้ง
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ16. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อย
เพียงใดก็ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรื อ จะพึงเลือ กตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลื อกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อก
เสียงชี้ขาด
ข้ อ17. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่ งใน
สาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุด
กับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกันส่ วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ข้ อ22. กรรมการบริ ษทั มี สิท ธิ ไ ด้รั บค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ในรู ปของเงิน รางวัล เบี้ย
ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลง
มติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ ม โดยอาจ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ
หรื อ ให้มี ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะมีมติเปลี่ ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการ
บริ ษทั มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ข้ อ31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4)
เดือน นับแต่วนั สิ้นสุดรอบปี ของรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ
ข้ อ32. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุมโดยระบุสถานที่
วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ
ให้ชัด เจนว่า เป็ นเรื่ อ งที่ จ ะเสนอเพื่อ ทราบ เพื่อ อนุ มัติห รื อ พิจ ารณา แล้ว แต่ ก รณี รวมทั้ง ความเห็ นของ
คณะกรรมการในเรื่ อ งดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
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ประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อ พิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อ ยกว่าสาม (3) วัน
เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัด
ใกล้เคียงหรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้ อ33. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่
น้อยกว่ายีส่ ิบห้า (25) คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู ้
ถือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้
เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้องขอ ให้การประชุ มเป็ นการระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่ เป็ นการเรี ยก
ประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และในกรณี น้ ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้ อ34. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่
ประชุ ม หรื อ ไม่ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ไ ด้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ป ระชุ ม ถ้าไม่ มี รอง
ประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้ อ35. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้ถือว่าหุ ้นหนึ่ ง (1) มีเสี ยงหนึ่ ง (1) และผู ้
ถือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุน้ คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่ องนั้น นอกจากการออก
เสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็ นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหาชนอื่นเป็ นของบริ ษทั
(ค) การท า แก้ไ ข หรื อ ยกเลิ ก สัญ ญาเกี่ ย วกับการให้เ ช่ า กิ จ การของบริ ษ ัท ทั้ง หมดหรื อ
บางส่ วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการควบ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิม่ หรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
15

(ฉ) การเลิกบริ ษทั
(ช) การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น
ข้ อ36 กิจการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีและ
(7) กิจการอื่นๆ
ข้ อ44. ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนองจากเงินกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมี ยอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลนั้นให้แบ่งตามจานวนหุ ้น หุ ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่ในกรณี บริ ษทั ออกหุ ้นบุริมสิ ทธิและ
กาหนดให้หุ้น บุริมสิ ทธิได้รับเงินปั นผลแตกต่างจากหุ ้นสามัญ ให้จดั สรรเงินปั นผลตามที่กาหนดไว้ โดยการ
จ่ายเงินปั นผลต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีผล
กาไรสมควรพอที่จะทาเช่ นนั้น และเมื่ อ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปั น ผล
ดังกล่าวให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ก ระท าภายในหนึ่ ง (1) เดื อ น นับ แต่ ว นั ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น หรื อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือ หุ ้นและให้ล งโฆษณาคาบอกกล่า วการ
จ่ายเงินปั นผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันด้วย
ข้ อ45. บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อ ยกว่าร้อ ยละห้า (5)
ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมรจานวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4
ข้ อมูลเกีย่ วกับกรรมการทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้า
ร่ วมประชุมแทนโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่ อ-นามสกุล : นายเจริญ ประจาแท่ น
ตาแหน่ง
: ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ
อายุ
: 73 ปี
ที่อยู่
: 65/55 ถนนเสนานิคม 1 หมู่บา้ นเสนานิเวศน์
โครงการ 1 แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว
กรุ งเทพมหานคร
 สัดส่วนการถือหุน้ ณ วันกาหนดสิทธิครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 (นับรวมหุน้ ของคู่สมรสและ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
: ไม่ มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
: ไม่ มี
 การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่
อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อ
มีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริ ษทั
: ไม่ มี
 วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น ๆ
: ไม่ มี
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
ขัน้ ตอนการลงทะเบียน วิ ธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี 2563 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน) กาหนดให้มกี ารตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุ้นที่
มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ (ผูร้ บั มอบฉันทะ)
ที่จะมาเข้าร่วมประชุม โปรดนาแบบฟอร์มที่มี QR code ในหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือ
มอบฉันทะ และบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้มาแสดง เพื่อยืนยันตนใน
การเข้าร่วมประชุมด้วย
ทัง้ นี้บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือ
ผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบ่ ริษทั ฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1) เอกสารที่ผ้เู ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณี ผถู้ ือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ทย่ี งั ไม่หมดอายุ
เช่น บัต รประจ าตัว ประชาชน บัต รประจ าตัว ข้าราชการ ใบขับ ขี่ หรือ หนัง สือ เดินทาง (กรณีเ ป็ น ชาว
ต่างประเทศ) หากมี การเปลีย่ นแปลงชือ่ -นามสกุล ให้ย่นื หลักฐานประกอบด้วย
2. กรณี ผ้ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ผ้รู บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารและหลักฐาน
ดังนี้
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รบั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท และ ขีดฆ่าลงวันทีท่ ท่ี าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
2.2 สาเนาเอกสารของผูถ้ อื หุน้ (ผูม้ อบฉันทะ) ทีส่ ่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1
และ ผูถ้ อื หุน้ (ผูม้ อบฉันทะ) ได้ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
2.3 สาเนาเอกสารของผูร้ บั มอบฉันทะทีส่ ่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 และผูร้ บั
มอบฉันทะได้ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนิ ติ บุคคล
1. กรณี ผถู้ ือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา
ตามข้อ 1
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1.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีขอ้ ความให้เห็นว่า ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล ซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุม มีอานาจกระทา
การแทนนิตบิ ุคคล ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ)
2. กรณี ผถู้ ือหุ้นมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชือของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั
มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันทีท่ ท่ี าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
2.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีขอ้ ความให้เห็นว่า ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล ซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุม มีอานาจกระทา
การแทนนิตบิ ุคคล ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ)
2.3 สาเนาเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคล
ธรรมดา ข้อ 1 ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
2.4 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ
1 และผูร้ บั มอบฉันทะได้ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
3. กรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นชาวต่างประเทศ และแต่งตัง้ บริ ษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (TSD) เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิตบิ ุคคล ข้อ 1 หรือ 2
3.2 ในกรณีผถู้ อื หุ้นที่เป็ นชาวต่างประเทศมอบให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด (TSD) เป็ นผูล้ งนามหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้เพิม่ เติม
1) หนัง สือ มอบอ านาจจากผู้ถือ หุ้น ที่เ ป็ น ผู้ล งทุ น ชาวต่ า งประเทศให้บ ริษัท ศูน ย์ร ับ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน พร้อมปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่า ลงวันทีท่ ท่ี าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ บริษทั
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD)
ทัง้ นี้เอกสารที่มตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย
และให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล
2) วิ ธีการมอบฉันทะ
บริษทั ฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะจานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ของผูถ้ อื หุน้
แต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้จานวน 3 แบบ ตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้
- แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไป
่ ซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ายไม่ซบั ซ้อน
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- แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุ้นเป็ นผูล้ งทุน ชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ บริษทั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมของบริษทั ฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดย
ดาเนิ นการดังนี้
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดังนี้
1.1 ผูถ้ อื หุน้ ทัวไปจะเลื
่
อกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
เท่านัน้
1.2 ผูถ้ อื หุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ บริษทั
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุค คลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษทั คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุช่อื พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผถู้ อื หุ้นประสงค์จะ
มอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษทั ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือ ก
เพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ด อากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อ มทัง้ ขีดฆ่าลงวันที่ท่ที าหนังสือ มอบฉันทะดังกล่าว
เพื่อให้ถูกต้องและ มีผลผูกพันตามกฎหมาย ทัง้ นี้บริษัทได้อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์
ให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะทีม่ าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองส่งมายังทีส่ านักงานเลขานุการบริษทั ก่อนวันศุกร์ท่ี 8 พฤษภาคม
2563 หรือก่อนเวลาเริม่ การประชุมอย่างน้อยครึง่ ชัวโมง
่
เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ได้มเี วลาตรวจสอบ
เอกสารและให้ทนั เวลาเริม่ ประชุม
ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่ง แยกจานวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผูถ้ อื หุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ โดยไม่สามารถ
จะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็ น บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (TSD) ที่ผถู้ อื หุ้นซึ่งเป็ นผูล้ งทุนชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแล
หุน้ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3) การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั จะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนเริ่ มการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง หรื อ
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็ นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริ ษทั ทาคู
นิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค
กรุ งเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 สิ่ งทีส่ ่ งมา
ด้ วยลาดับที่ 7
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ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563
ผูถ้ ือหุน้ บมจ.ทาคูนิ กรุป๊
ลงทะเบียนเริ่มเวลา
9.00-10.00 น.
มาด้วยตนเอง

ผูร้ บั มอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียน

โต๊ะลงทะเบียน

แสดงบัตรประจาตัวและแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

แสดงสาเนาบัตรประจาตัวของผูม้ อบฉันทะ
และบัตรประจาตัวของผูร้ บั มอบฉันทะ
- แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารมอบฉันทะ
ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบ

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม

กรณีมอบฉันทะตามแบบ ข. หรือ แบบ. ค
ที่ผถู ้ ือหุน้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนแต่ละวาระอย่างชัดเจนแล้ว
จะไม่ได้รบั บัตร

ประธานเปิ ดประชุม
เวลา 10.00 น.
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
กรณีที่มีผถู ้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ในวาระใดๆ ให้ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน
เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ ี่ไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน
ประธานหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายกล่าวสรุปผลการลงคะแนนเสียง
**กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้ นการประชุม**
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
แผนทีต่ ้ งั บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 02-455-2888 โทรสาร 02-4552763

รถเมล์ ประจาทางที่ผ่านบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ แก่ สาย 147
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 8
แบบฟอร์ มขอรายงานประจาปี 2562
กรุณาส่ งรายงานประจาปี 2562 ในลักษณะรูปเล่ม
ฉบับภาษาไทย

จานวน ......... เล่ม

ฉบับภาษาอังกฤษ จานวน ......... เล่ม มาที่

ชื่อผูถ้ ือหุน้ ..........................................................................จานวนหุน้ ที่ถือ.....................................หุน้
บ้านเลขที่............................................อาคาร........................................ชั้น...........เลขที่………………
ถนน............................................ตาบล / แขวง......................................................................................
อาเภอ / เขต.................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย.์ ...............................
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้..................................................................................................................
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั ่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ
.หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
นายเจริญ
ประจาแท่น
อายุ 73
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 65/55 ถนนเสนานิ คม 1
หมูบ่ า้ นเสนานิ เวศน์โครงการ 1 แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร หรือ
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
. ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
. ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
คนหนึ่ ง คนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ นผู ้แทนของข้าพเจ้า เพื่ อ เข้าประชุ มและออกเสีย งลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุ ม
สามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป ใน
วัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู ้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)
ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องของผู ้ มอบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
มาพร้อมกับหนั งสือมอบฉันทะด้วย

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

(1) ข้าพเจ้า
อยูบ่ า้ นเลขที่
อาเภอ/เขต

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ
ตาบล/แขวง

ถนน
จังหวัด

...
รหัสไปรษณีย ์

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ทำคูนิ กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุริมสิทธิ
.หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้
เสียง
เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
อายุ
ถนน
จังหวัด

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย ์
นำยเจริญ
ประจำแท่น อายุ 73
หมูบ่ า้ นเสนานิ เวศน์โครงการ 1 แขวงจรเข้บวั
เขตลาดพร้าว
ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

อายุ
จังหวัด
อายุ
จังหวัด

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
อาเภอ/เขต
หรือ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
65/55 ถนนเสนานิ คม 1
จังหวัด กรุงเทพมหานคร หรือ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
รหัสไปรษณีย ์
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
รหัสไปรษณีย ์

. ซอย
. ซอย

คนหนึ่ ง คนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่ อเข้าประชุ ม และออกเสีย งลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด
(มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วำระที่ 1

รับทรำบรำยงำนกิจกำรประจำปี 2562

วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
มอบฉันทะแบบ ข / หน้า 1 ของจานวน 3 หน้า

วำระที่ 3

รับทรำบกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่งตำมวำระ
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1.นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
2.นายกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
3.นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
งดออกเสียง
งดออกเสียง

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจำปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจำปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนั งสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนื อจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็ นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู ้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

มอบฉันทะแบบ ข / หน้า 2 ของจานวน 3 หน้า

ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ

(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ

(

)

หมำยเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้ง กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะตามแบบ
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ทำคูนิ กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารทาคูนิ
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา
และสถานที่อื่นด้วย
วำระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วำระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

วำระที่
ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ

มอบฉันทะแบบ ข / หน้า 3 ของจานวน 3 หน้า

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่ ........................................................................................................
วันที่ ...................... เดือน ................................ พ.ศ. .................................
(1) ข้าพเจ้า ........................................................................................................................... สัญชาติ ....................................
อยูบ่ า้ นเลขที่………………………………………….. ถนน........................................ ตาบล/แขวง.....................................................................................
อาเภอ/เขต.............................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ ...................................................
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ให้กบั .....................................................................................................
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด(มหาชน)(“บริษัทฯ”)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม .......................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................... เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ................................................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................... เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ .................................................................หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................... เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
อายุ

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
นายเจริญ ประจาแท่น อายุ 73
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
65/55 ถนนเสนานิ คม 1
หมูบ่ า้ นเสนานิ เวศน์โครงการ 1 แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร หรือ

ตาบล/แขวง
ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต
อาเภอ/เขต

อายุ
จังหวัด
อายุ
จังหวัด

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
รหัสไปรษณีย ์
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
รหัสไปรษณีย ์

. ซอย
. ซอย

คนหนึ่ ง คนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่ อเข้าประชุ ม และออกเสีย งลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด
(มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 1 ของจานวน 4 หน้า

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุน้ สามัญ …………………………..…………. หุน้
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้………………………………. เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ ……………………..…………. หุน้
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้………………………………. เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้งั หมด............................................เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1

รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 3

รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1.นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
2.นายกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
3.นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
งดออกเสียง
งดออกเสียง

มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 2 ของจานวน 4 หน้า

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนั งสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6)ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนื อจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูร้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผูร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผูม้ อบฉันทะ
(
ลงชื่อ
(

)
ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
1. หนั งสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้ น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนั งสือมอบฉันทะ คือ
1. หนั งสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนิ นการลงนามในหนั งสือมอบฉันทะแทน
2. หนั งสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนั งสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุ ญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติ มได้ในใบประจาต่ อแบบหนั งสือมอบ
ฉันทะตามแบบ ค. ตามแบบ

มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 3 ของจานวน 4 หน้า

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารทาคูนิ เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญ ทรัพย์ ถนน
กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย
วาระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

วาระที่
ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ

มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 4 ของจานวน 4 หน้า

