หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2565
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.
ลงทะเบียนตัง้ แต่ เวลา 12.00 น.
ณ ห้ องประชุมชัน้ 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
อาคารทาคูนิ เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรั พย์
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร 10160

โปรดนำแบบฟอร์ มหนังสื อเชิ ญประชุมซึ่งพิมพ์บำร์ โค้ดมำในวันประชุม

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางที่หน่วยงานกากับดูแลบริษัทจดทะเบียน
ได้ รณรงค์ให้ ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่างไว้ รับรองสาหรับผู้ถือหุ้น หรื อ
ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ( 1 ท่านต่อ 1 ชุด )

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565
เรื่ อง
เรี ยน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
ผู้ถือหุ้น บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ตามที่บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ กาหนดให้ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ในวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 3 อาคารทาคูนิ เลขที่ 140/1 ถนนกาญจนา
ภิเษก ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 นัน้
โปรดทราบ ภายใต้ สถานการณ์ การระบาดของโรคไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ ผ้ ูถือหุ้น
พิจารณามอบฉันทะให้ นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ แทนการเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
อย่างไรก็ตาม ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทฯ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นปฏิบตั ิตามคาแนะนาการควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข เรื่ องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี ้อย่างเคร่งครัด
คาแนะนาสาหรับผู้เข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้น
1. ควรงดเข้ าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่ วยของโรคระบบทางเดินหายใจ
2. ก่อนเข้ าร่ วมกิจกรรม ควรจัดเตรี ยมหน้ ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล สาหรับใช้ ของตนเองให้ เพียงพอ
และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้ างมือบ่อยๆ ด้ วยนา้ และสบู่หรื อแอลกอฮอล์เจล การสวมใส่
หน้ ากากอนามัย
3. หากพบว่าตนเองป่ วยหรื อเริ่ มป่ วย ควรติดต่อขอรับการตรวจรักษาตามขัน้ ตอน และหากอาการป่ วยนัน้
เข้ าได้ กบั โรคในระบบทางเดินหายใจควรงดเข้ ากิจกรรมทันที
4. หากสังเกตเห็นผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีอาการไข้ ไอ จาม มีนา้ มูก ผิดปกติ ควรแนะนาให้ ผ้ ูมีอาการติดต่อ
เจ้ าหน้ าที่ ณ จุดคัดกรองทันที
5. หลีกเลีย่ งการอยูใ่ กล้ ชิดกับผู้มีอาการป่ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่ายที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจทีไ่ ม่
ป้องกันตัวเอง
ทัง้ นี ้ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน บริ ษัทได้ จัดให้ มีกระบวนการการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณ หภูมิ
ร่ างกายของผู้มาประชุมทุกท่านก่อนเข้ าประชุม และบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ ให้ ผ้ ูมีไข้ สูงเกิน 37.5 องศา เข้ าร่ วม
ประชุม

สารบัญ
หน้ าที่
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565

1

สิ่งที่ส่งมาด้ วยพร้ อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565
ลาดับที่ 1 แบบ 56-1 One Report ปี 2564 พร้ อมสาเนาแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน
ในรูปแบบ QR CODE
ลาดับที่ 2 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ลาดับที่ 3 ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ลาดับที่ 4 ข้ อมูลกรรมการอิสระที่ยงั ดารงตาแหน่ง เพื่อการรับมอบอานาจจากผู้ถือหุ้น
ลาดับที่ 5 ขันตอนการลงทะเบี
้
ยน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
ลาดับที่ 6 แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
ลาดับที่ 7 แผนที่ตงการจั
ั้
ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ลาดับที่ 8 แบบฟอร์ มขอรายงานประจาปี 2564
ลาดับที่ 9 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. )
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กาหนด

QR Code แบบ 56-1 One Report (รายงานประจาปี ) 2564
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25 มีนาคม 2565
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. รายงานประจาปี 2564 พร้ อมสาเนาแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน
( ในรูปแบบ QR CODE )
2. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพือ่ แต่งตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่ยงั ดารงตาแหน่ง เพื่อการรับมอบอานาจจากผู้ถือหุ้น
5. ขันตอนการลงทะเบี
้
ยน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
6. แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
7. แผนที่ตงการจั
ั้
ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. แบบฟอร์ มขอรายงานประจาปี 2564
9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. )
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กาหนด
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เห็นสมควรให้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
ในวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 3 บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 140/1
ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2564
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 36 (1) ก าหนดให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี
“พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึง กิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา” โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ สรุ ปผล
การดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2564 ที่สง่ มาพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมนี ้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน และรายงานประจาปี
2564 รายละเอียดตามที่ปรากฎอยูใ่ นรายงานประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1
การลงมติ : ระเบียบวาระนี ้ไม่ต้องได้ รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็ นระเบียบวาระเพื่อทราบ
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล : มาตรา 112 แห่ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ที่ ก าหนดให้ ”
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นรอบปี บัญชีของบริ ษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน
การประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ” และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 (2) กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น
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ประจ าปี “พิ จ ารณาอนุมัติ ง บแสดงฐานะทางการเงิ น และงบก าไรขาดทุน เบ็ ด เสร็ จ ของรอบปี บัญ ชี ที่ ผ่ า นมา” โดยมี
รายละเอียดผลการดาเนินงานปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2564 ตาม QR code ในแบบฟอร์ มหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบการเงินรวมของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทซึง่ ประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบและ
ลงนามรั บรองจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และได้ ผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัทฯ แล้ ว ทังนี
้ ้ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ สาหรับปี 2564 สรุปสาระสาคัญดังนี ้
ตารางสรุ ปงบการเงินของบริษัท
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์
รวมหนี ้สิน
ทุนจดทะเบียนออกจาหน่ายและชาระแล้ ว
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมรายได้
กาไรสุทธิสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
กาไรต่ อหุ้นของบริษัทใหญ่ (บาทต่ อหุ้น)

งบการเงินรวม
2,722,319,104
1,374,134,769
400,000,118
926,533,501
งบการเงินรวม
2,729,205,303
63,150,565
0.08

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
770,313,874
31,859,363
400,000,118
738,454,511
งบการเงินเฉพาะกิจการ
409,921,597
20,885,129
0.03

รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code ในแบบฟอร์ ม
หนังสือเชิญประชุม
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2564 และการจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ กาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี นิติบคุ คลและหลังหักเงินสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ จากงบ
การเงินเฉพาะกิจการและการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานตามปกติของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้
ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 44 ได้ กาหนดว่า “การจ่ายเงิน
ปั นผลให้ กระทาภายใน (1) เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือ
ไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ด้ วย” นอกจากนี ้มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 45 ซึ่งกาหนด
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ว่า “บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”
ในปี 2564 บริ ษัทฯ มีกาไรเบ็ดเสร็ จจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 20.89 ล้ านบาท โดยไม่มียอดขาดทุน
สะสม คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็ นเงินปั น
ผลทังสิ
้ ้น 20.00 ล้ านบาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็ นร้ อยละ 95.76 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ เป็ นไป
ตามนโยบายบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ อ นุมัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากการประชุ ม ครั ง้ ที่ 3/2565 เมื่ อ วัน ที่
25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานสาหรับ วันที่ 1 มกราคม 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า
ร้ อยละห้ า (5) เป็ นจานวนเงิน 1,045,000 บาท
ตารางเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2564
ปี 2563
(ปี ที่เสนอ)
1. กาไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
20,329,322
30,489,195
2. จานวนหุ้น (หุ้น)
800,000,236 800,000,236
3. รวมเงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.025
0.0375
4. รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท)
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสะสมแต่ละปี (ร้ อยละ)

20,000,000
98.38

30,000,000
98.40

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิจดั สรรกาไรสะสมและกาไร
เบ็ดเสร็ จประจาปี 2564 โดยจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเงินปั นผลทังหมด
้
20.00 ล้ านบาท (ก่อนหักภาษี
ณ ที่จ่าย) โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล (Record Date for Dividend) ในวันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2565
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 15
กาหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้ าจานวนกรรมการ ที่
จะออกแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้ องออกจาก
ตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ ใช้ วธิ ีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่
อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ” และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 (4) กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญประจาปี “พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่พ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระ” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ได้ แก่
(1) คุณกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3

(2) คุณคณิต วัฒนวิเชียร
(3) คุณกาญจนา ริ มพณิชยกิจ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร

กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทเป็ นดังนี ้
1. บริ ษั ท เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น รายย่ อ ยสามารถเสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนพิจารณาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริ ษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทตามที่ทางสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ
2. บริ ษัทได้ สอบถามความสมัครใจของกรรมการอิสระที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และสอบถามความจานงของผู้
ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเสนอชื่อกรรมการตัวแทน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อพิจารณานาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ โดยได้ พิจารณาจากคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการทีไ่ ด้
กาหนดไว้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ข้ อบังคับบริ ษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท
4. บุคคลที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทนันจะสามารถให้
้
ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ตาม
กระบวนการสรรหาของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า 60 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ 2 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ของ
บริ ษัท และปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ : (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ) เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แต่งตัง้ กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้ แก่ คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกี ยรติ คุณคณิ ต วัฒนวิเชียร และคุณ
กาญจนา ริ มพณิชยกิจ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความเห็นว่า บุคคล
ดังกล่าวเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
และเป็ นผู้ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่ง
ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2)
ข้ อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครัง้ นี ้
รายชื่อผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
จานวนหุ้น
สิทธิในการออกเสียง
คุณกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ
คุณคณิต วัฒนวิเชียร
คุณกาญจนา ริ มพณิชยกิจ
2,034,100
2,034,100
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2565
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาหนดให้ “ห้ ามมิให้
บริ ษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นใดแก่กรรมการ เว้ นแต่เป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัท” และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ
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22 กาหนดให้ “กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่น”
ความเห็ น ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ป ระชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2565 เป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส เป็ นจานวนเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้ าน
บาทถ้ วน) โดยคานึงถึงความเหมาะสมเกี่ ยวกับประเภทธุรกิ จและความเกี่ ยวโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ซึ่ง
สอดคล้ องกับสภาวะโดยทั่วไป ของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทาหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตารางเปรียบเทียบการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการในปี ที่ผ่านมา
ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2564
ค่าตอบแทน ค่าเบี ้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบี ้ยประชุม
คณะกรรมการ
รายเดือน /
ต่อครัง้ / คน
รายเดือน /
ต่อครัง้ / คน
คน
คน
ประธานกรรมการบริ ษัท
30,000 บาท
ไม่มี
30,000 บาท
ไม่มี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท
ไม่มี
30,000 บาท
ไม่มี
กรรมการอิสระ
25,000 บาท
ไม่มี
25,000 บาท
ไม่มี
กรรมการ ( ที่เป็ นผู้บริ หาร )
ไม่มี
10,000 บาท
ไม่มี
10,000 บาท
กรรมการ
ไม่มี
10,000 บาท
ไม่มี
10,000 บาท
ในปี 2564 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนจริ งให้ แก่กรรมการบริ ษัท โดยจ่ายเป็ นค่าเบี ้ยประชุมค่าตอบแทน และค่า
บาเหน็จประจาปี รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 2,000,000 บาท รายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทน
ค่าเบี ้ยประชุม
ค่าบาเหน็จกรรมการ
รวม
ชื่อ – สกุล
กรรมการ
กรรมการ
(ผลประกอบการปี 2564)
( บาท )
460,000
1. นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
360,000
100,000
460,000
2. นายเจริ ญ ประจาแท่น
360,000
100,000
400,000
3. นายกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ
300,000
100,000
350,000
4. นายคณิต วัฒนวิเชียร
300,000
50,000
110,000
5. นายประเสริ ฐ ตรีวีรานุวฒ
ั น์
60,000
50,000
110,000
6. นางสาวกาญจนา ริ มพณิชยกิจ
60,000
50,000
110,000
7. นางสาวนิตา ตรี วีรานุวฒ
ั น์
60,000
50,000
รวม
1,500,000
180,000
500,000
2,000,000
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2565
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ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนดให้ “ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ” และมาตรา 121 กาหนดให้ “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารง
ตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท” และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 (6) กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบ
บัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ในบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ แต่งตังให้
้ นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4795 หรื อ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 หรื อ นางสาวชนารัตน์ จันทร์ หวา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9052 ในนามบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริ ษัทและ
บริ ษัทโดยให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทและในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับ
อนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อื่นของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด แทนได้
นอกจากนันเมื
้ ่อได้ พิจารณาเปรี ยบเทียบปริ มาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่า บริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด มีคา่ สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนหนึง่ ต่อไปนี ้ หรื อผู้สอบบัญชีทา่ น
อื่นที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้ทาการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และลงนามในรายงานการสอบบัญชีดงั นี ้
ชื่อผู้สอบบัญชี
เลขทะเบียนใบ
จานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชี
อนุญาต
ของบริษัท
1. นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก
4795
2
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
7789
3. นางสาวชนารัตน์ จันทร์ หวา
9052
ตารางเปรียบเทียบค่ าสอบบัญชีในปี ที่ผ่านมา
ปี 2565
ปี 2564
บริษัท
(ปี ที่เสนอ)
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด
สอบบัญชี จากัด
บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
1,200,000
1,200,000
บริ ษัทย่อย (5 บริ ษัท)
4,370,000
4,370,000
รวม
5,570,000*
5,570,000*
* ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ ้นจริ งระหว่างการปฏิบตั ิงาน
ทังนี
้ ้บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตังทั
้ ง้ 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/
หรื อ ไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้ เป็ นผู้ถือ
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หุ้นของบริ ษัทฯ จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษัทฯ และเห็นควรเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินดังนี ้ บริ ษัท
ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) จานวนเงิน 1,200,000 บาท และบริ ษัทย่อย (5 บริ ษัท) จานวนเงิน 4,370,000 บาท รวมเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 5,570,000 บาท ซึง่ ไม่รวมค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ ้นจริ งระหว่างการปฏิบตั ิงาน
ความเห็ น ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ม ติ แ ต่ง ตัง้ ให้ นางสาววิ ภาวรรณ ปั ท วัน วิ เวก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795 หรื อ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 หรื อ นางสาว
ชนารัตน์ จันทร์ หวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9052 ในนามบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของกลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทโดยให้ คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทและในกรณี
ที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด แทนได้ โดยมีคา่ สอบบัญชีเป็ นจานวนเงินดังนี ้ บริ ษัท ทา
คูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) จานวนเงิน 1,200,000 บาท และบริ ษัทย่อย (5 บริ ษัท) จานวนเงิน 4,370,000 บาท รวมเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 5,570,000 บาท ซึง่ ไม่รวมค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ ้นจริ งระหว่างการปฏิบตั ิงาน
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กาหนดให้
“ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น
นอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี ้เพื่อเปิ ดโอกาสแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดไว้ ในการประชุมครัง้ นี ้ จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริ ษัท
ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เข้ าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 3 บริ ษัท ทา
คูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร
และเพื่อให้ การลงทะเบียนเพื่อเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ ว บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการลงทะเบียนผู้ เข้ าร่ วมประชุมตังแต่
้
เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป
บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ฉบับนี ้ รายงานประจาปี 2564 พร้ อมทัง้
เอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้ ในเว็บไซต์ ของบริ ษัท ที่
www.takunigroup.com
ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้ วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้ า
ประชุมด้ วยตนเองได้ บริ ษัทได้ เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน) แบบ ข. และแบบ
ค. (แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น) สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 9 พร้ อมอากรแสตมป์ 20 บาท ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ ได้
ตามความเหมาะสมด้ วย พร้ อมแนบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ า ร่ วม
ประชุม และนามามอบให้ ที่ประชุมก่อนเริ่ มการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทงแบบ
ั้
ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบหนึ่งแบบ
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ใดก็ได้ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ ที่เลขานุการบริ ษัท หรื อดาวน์โหลดแบบฟอร์ มจากเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ ได้ ที่ www.takunigroup.com )
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ขอแนะนาให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึง่ เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่
ละเอียด ชัดเจน ตายตัว
ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึง่ ของบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเข้ า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริ ษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะได้ ดงั นี ้
(1) นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์
ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ
โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะตาม ( สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4)
ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน
ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมสาเนาบัตรประชาชนของท่านที่ลงลายมือชื่อ กลับมาที่บริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวัน
ประชุม
ผู้ถือหุ้นที่ต้องการได้ รับหนัง สือ รายงานประจาปี 2564 ในลักษณะรู ปเล่ม กรุ ณากรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ ม ขอ
รายงานประจาปี 2564 สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8 ให้ บริ ษัทในวันประชุมหรื อส่งโทรสารแบบฟอร์ มมาที่ 02-455-2763 หรื อ
ส่งอีเมล์มาที่เลขานุการบริ ษัท nita@takuni.com
บริ ษัทฯ ใคร่ขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นได้ โปรดทราบและปฏิบตั ิตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กาหนดในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5 และเพื่อความสะดวกรวดเร็ ว
ในการลงทะเบียน โปรดนาหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการ เข้ าร่วม
ประชุมด้ วย สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6
ทังนี
้ ้เพื่อให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุมรวมทังเป็
้ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่
หากท่านมีคาถามที่ต้องการให้ ชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาเสนอในครัง้ นี ้สามารถส่งคาถามล่วงหน้ ามาที่บริ ษัทฯ
โดยใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุการบริ ษัท nita@takuni.com หรื อโทรสารหมายเลข 02-455-2763
นอกจากนันเพื
้ ่อเป็ นการอานวยความสะดวก บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาแผนที่สถานที่จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่ง
มาด้ วยลาดับที่ 7

ขอแสดงความนับถือ

( นายประเสริ ฐ ตรี วีรานุวฒ
ั น์ )
ประธานกรรมการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ : นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์
เลขานุการบริ ษัท โทร.02-455-2888 ต่อ 811 โทรสาร. 02-455-2763
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
ประวัตกิ รรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่

คุณกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
อายุ
ประวัติการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประวัติการทางาน

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
จานวนครัง้ ในการเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบปี 2564

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
65 ปี
ปริ ญญาตรี : - การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- การบริ หารทัว่ ไป มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ประกาศนียบัตรขันสู
้ งทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- DAP 134/2017
ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2559 – 2564 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
2551 - 2561 ที่ปรึกษาด้ านบัญชีและการเงิน
บมจ. กันตนา กรุ๊ป
-ไม่มี-

6 ปี
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 6/6 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครัง้
9

ประวัตกิ รรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่

คุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
อายุ
ประวัติการศึกษา

กรรมการบริ หาร
63 ปี
ปริ ญญาตรี : - บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- DAP 103/2013
ประวัติการทางาน
2561 – ปั จจุบนั กรรมการ
บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
2555 – ปั จจุบนั กรรมการ / กรรมการบริ หาร
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร -ไม่มีในกิจการอื่นที่อาจก่ อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
10 ปี
จานวนครัง้ ในการเข้ าร่ วมประชุม
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้
ในรอบปี 2564
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ประวัตกิ รรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่

คุณคณิต วัฒนวิเชียร
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
อายุ
ประวัติการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประวัติการทางาน

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจก่ อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
จานวนครัง้ ในการเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบปี 2564

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
62 ปี
ปริ ญญาเอก : วิศวกรรมเครื่ องกล
University of Melbourne
ปริ ญญาตรี : วิศวกรรมเครื่ องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ACP 27/2009
- DCP 118/2009
ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
2563 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
ปั จจุบนั
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปั จจุบนั
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ สคร. กระทรวงการคลัง
(ประกาศขึ ้นบัญชี 2561/3) ความเชี่ยวชาญสาขาพลังงาน
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาคมนาคมและการขนส่ง
กระทรวงการคลัง
-ไม่มี-

2 ปี
1.เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 6/6 ครัง้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ16. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดก็ได้
(3) บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากั นเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้ า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจ
ได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่ ต้องออกจากตาแหน่ง ในปี แรกและปี ที่ สองภายหลัง จดทะเบีย นบริ ษัท นัน้ ให้ จับสลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
ข้ อ22. กรรมการบริ ษัทมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะ
กาหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัทมีสิท ธิ
ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ข้ อ31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี
ของรอบปี บัญชีของบริษัทฯ
ข้ อ32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อ
พิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)
วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่
น้ อยกว่าสาม (3) วัน
ทังนี
้ ้ สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อจังหวัดใกล้ เคียงหรื อที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้ อ33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ การประชุมเป็ นการระงับไป ถ้ า
การประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนี ้ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่
น้ อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ นี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ34. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ให้ ที่ประประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
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ข้ อ35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ น
พิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิออกเสียงในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ อง
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นเป็ นของบริษัท
(ค) การท า แก้ ไ ข หรื อ ยกเลิ ก สัญญาเกี่ ย วกับ การให้ เ ช่า กิ จการของบริ ษั ท ทัง้ หมดหรื อ บางส่ว นที่ ส าคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
แบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้ อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
ข้ อ36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี พึงเรียกประชุมมีดงั นี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีและ
(7) กิจการอื่นๆ
ข้ อ44. ห้ ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนองจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั น
ผล
เงินปั นผลนันให้
้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้ นแต่ในกรณีบริ ษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกาหนดให้ ห้ นุ บุริมสิทธิได้ รับเงิน
ปั นผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้ จดั สรรเงินปั นผลตามที่กาหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงิน ปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จ ะท า
เช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้ รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือ หุ้น
คราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ประชุ มผู้ถือหุ้น หรื อที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่ก รณี
ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า สาม
(3) วันด้ วย
ข้ อ45. บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมรจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็ นตัวแทนรั บมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระเข้ าร่วมประชุมแทน
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้

ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์ ปราโมทย์ ตาฬวัตร
ตาแหน่ง
: กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
: 59 ปี
ที่อยู่
: 101/228 หมูบ่ ้ านซื่อตรงการ์ เด้ น หมูท่ ี่ 4
ต.ไทรม้ า อ.เมือง นนทบุรี
 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกาหนดสิทธิครัง้ ล่าสุด
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 (นับรวมหุ้นของคูส่ มรสและ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
: ไม่ มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร
: ไม่ มี
 การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อ
มีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริ ษัท
: ไม่ มี
 วาระที่มีสว่ นได้ เสียพิเศษทีแ่ ตกต่างจากกรรมการอื่น ๆ
: ไม่ มี
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
ขัน้ ตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
การลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ของบริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด(มหาชน) กาหนดให้ มี
การตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม และเพื่อความ
สะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบฉันทะ) ที่จะมาเข้ าร่ วมประชุม โปรดนาแบบฟอร์ มที่มี QR
code ในหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรื อหนังสือมอบฉันทะ และบัตรประจาตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตนที่
ราชการออกให้ มาแสดง เพื่อยืนยันตนในการเข้ าร่วมประชุมด้ วย
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือ
หุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1) เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าประชุม
ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณี ผ้ ู ถือ หุ้ น เข้ า ประชุ ม ด้ ว ยตนเอง ให้ แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจ าตัว ประชาชน บัต รประจ าตัว ข้ า ราชการ ใบขับ ขี่ หรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ นชาวต่า งประเทศ) หากมี การ
เปลีย่ นแปลงชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีผ้ ถู อื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม ให้ แสดงเอกสารและหลักฐานดังนี ้
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่ มาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และ ขีดฆ่าลงวันที่ที่
ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
2.2 สาเนาเอกสารของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1 และ ผู้ถือหุ้น (ผู้
มอบฉันทะ) ได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.3 สาเนาเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ ลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
1. กรณีผ้ ถู อื หุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ตามข้ อ 1
1.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งมีข้อความให้ เห็นว่า ผู้แทนนิติบคุ คล ซึ่งเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุม มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ)
2. กรณีผ้ ถู อื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่ มาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชือของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
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2.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งมีข้อความให้ เห็นว่า ผู้แทนนิติบคุ คล ซึ่งเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุม มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ)
2.3 สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1 ซึง่
เป็ นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.4 สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาข้ อ 1 และผู้รับมอบ
ฉันทะได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นชาวต่ างประเทศ และแต่ งตัง้ บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด
(TSD) เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นชาวต่างประเทศมอบให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) เป็ นผู้
ลงนามหนังสือมอบฉันทะแทน ต้ องส่งหลักฐานต่อไปนี ้เพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด (TSD) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่า ลงวันที่ที่ทา
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ บริ ษัท ศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD)
ทังนี
้ ้เอกสารที่มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาไทยแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
2) วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ แนบหนังสือมอบฉันทะจานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ของผู้ถือ หุ้นแต่ละรายตาม
แบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ได้ กาหนดไว้ จานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง
กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
- แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไป ซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
- แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณี ผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศและแต่งตังให้
้ บริ ษัท ศูนย์ รับฝาก หลักทรั พย์
(ประเทศไทย) จากัด (TSD) เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ผู้ถอื หุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมของบริษัทฯ ได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ านัน้ ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างชาวต่างประเทศและแต่งตังให้
้ บริ ษัท ศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบ
หนึง่ ได้ จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค.)
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2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อกาเครื่ องหมายหน้ าชื่อ
กรรมการอิสระ ตามที่บริ ษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุม
ดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์จานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ ถกู ต้ องและ มี
ผลผูกพันตามกฎหมาย ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ั บมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ า
ร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองส่งมายังที่สานักงานเลขานุการบริ ษัทก่อนวัน อังคารที่ 20 เมษายน 2564 หรื อก่อน
เวลาเริ่ มการประชุมอย่างน้ อยครึ่งชัว่ โมง เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลาเริ่ มประชุม
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่า
จานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ น บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ลงทุนชาว
ต่างประเทศและแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3) การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง หรื อ ตังแต่
้ เวลา
12.00 น. เป็ นต้ นไป ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้ องประชุมชัน้ 3 บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 140/1
ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมในหนังสือ
นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
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ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
ผู้ถือหุ้น บมจ.ทาคูนิ กรุ๊ ป
ลงทะเบียนเริ่ มเวลา
12.00-14.00 น.
มาด้ วยตนเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

โต๊ ะลงทะเบียน

โต๊ ะลงทะเบียน

แสดงบัตรประจาตัวและแบบฟอร์ ม
ลงทะเบียนซึง่ พิมพ์บาร์ โค้ ด

แสดงสาเนาบัตรประจาตัวของผู้มอบฉันทะ
และบัตรประจาตัวของผู้รับมอบฉันทะ
- แสดงแบบฟอร์ มลงทะเบียนซึง่ พิมพ์บาร์ โค้ ด
- หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารมอบฉันทะ
ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบ

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้ าห้ องประชุม

กรณีมอบฉันทะตามแบบ ข. หรื อ แบบ. ค
ที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนแต่ละวาระอย่างชัดเจนแล้ ว
จะไม่ได้ รับบัตร

ประธานเปิ ดประชุม
เวลา 14.00 น.
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
กรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
ในวาระใดๆ ให้ ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน
เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้ วยหรื อ
งดออกเสียง และสรุ ปผลการลงคะแนน
ประธานหรื อผู้ได้ รับมอบหมายกล่าวสรุ ปผลการลงคะแนนเสียง

**กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทเมื่อเสร็จสิ ้นการประชุม**
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
แผนที่ตงั ้ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 02-455-2888 โทรสาร 02-4552763

รถเมล์ ประจาทางที่ผ่านบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ได้ แก่ สาย 147
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8
แบบฟอร์ มขอรายงานประจาปี 2564
กรุ ณาส่ งรายงานประจาปี 2564 ในลักษณะรู ปเล่ ม
ฉบับภาษาไทย

จานวน ......... เล่ม

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

ชื่อผู้ถือหุ้น..........................................................................จานวนหุ้นที่ถือ
.....................................หุ้น
บ้ านเลขที่............................................อาคาร........................................ชัน...........
้
เลขที่………………
ถนน............................................ตาบล / แขวง
......................................................................................
อาเภอ / เขต.................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์
................................
เบอร์ โทรที่สามารถติดต่อได้
..................................................................................................................
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