
 

 

 

       

     หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 

2565 
 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. 
ลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมชัน้ 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
อาคารทาคูนิ เลขท่ี 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ 

ถนนกาญจนาภเิษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 
 

 

 

 

โปรดน ำแบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชมุซ่ึงพิมพ์บำร์โคด้มำในวนัประชมุ 
 
 
 
 

งดแจกของท่ีระลึก  เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวทางท่ีหนว่ยงานก ากบัดแูลบริษัทจดทะเบียน 
ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของท่ีระลกึในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ ยงัคงจดัอาหารวา่งไว้รับรองส าหรับผู้ ถือหุ้ น หรือ 
ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชมุ ( 1 ทา่นตอ่ 1 ชดุ ) 

 
 



 

 

 

วนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

เร่ือง การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 
เรียน ผู้ ถือหุ้น  บริษัท  ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
 ตามที่บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ก าหนดให้มีการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ในวนัองัคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 3  อาคารทาคูนิ เลขที่ 140/1 ถนนกาญจนา
ภิเษก ซอยนาวีเจริญทรัพย์ แขวงบางแค  เขตบางแค  กรุงเทพฯ 10160 นัน้ 
  
โปรดทราบ   ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณามอบฉนัทะให้นายสตัวแพทย์ปราโมทย์ ตาฬวฒัน์ กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง  
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นปฏิบตัิตามค าแนะน าการควบคมุโรค กระทรวง
สาธารณสขุ เร่ืองการป้องกนัควบคมุโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงัตอ่ไปนีอ้ยา่งเคร่งครัด 
 ค าแนะน าส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

1. ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม  หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ 
2. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ควรจดัเตรียมหน้ากากอนามยัและแอลกอฮอล์เจล ส าหรับใช้ของตนเองให้เพียงพอ  

และควรปฏิบัติตามหลกัสุขอนามยั เช่น ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน า้และสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล การสวมใส่
หน้ากากอนามยั 

3. หากพบว่าตนเองป่วยหรือเร่ิมป่วย  ควรติดต่อขอรับการตรวจรักษาตามขัน้ตอน และหากอาการป่วยนัน้
เข้าได้กบัโรคในระบบทางเดินหายใจควรงดเข้ากิจกรรมทนัที 

4. หากสงัเกตเห็นผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน า้มูก ผิดปกติ ควรแนะน าให้ผู้มีอาการติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ จดุคดักรองทนัที   

5. หลกีเลีย่งการอยูใ่กล้ชิดกบัผู้มีอาการป่วย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ ป่ายที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจทีไ่ม่
ป้องกนัตวัเอง 

ทัง้นี ้เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายของผู้มาประชุมทกุท่านก่อนเข้าประชุม และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้ผู้มีไข้สูงเกิน 37.5 องศา เข้าร่วม
ประชุม 
                                                                                 
                                                                                          

           

  
 
 
 
  



 

 

 

สารบัญ 
          หน้าที่ 

หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565       1 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
 
ล าดบัท่ี 1   แบบ 56-1 One Report ปี 2564 พร้อมส าเนาแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุ   - 

  ในรูปแบบ QR CODE 
ล าดบัท่ี 2   ประวตัิกรรมการท่ีเสนอช่ือเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ   9 
ล าดบัท่ี 3   ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น     12 
ล าดบัท่ี 4   ข้อมลูกรรมการอิสระท่ียงัด ารงต าแหนง่ เพื่อการรับมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้น                14 
ล าดบัท่ี 5   ขัน้ตอนการลงทะเบยีน วิธีการมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน   15 
ล าดบัท่ี 6    แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ       - 
ล าดบัท่ี 7    แผนท่ีตัง้การจดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น       19 
ล าดบัท่ี 8    แบบฟอร์มขอรายงานประจ าปี 2564                                20 
ล าดบัท่ี 9   หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค. )        - 
      ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

QR Code แบบ 56-1 One Report (รายงานประจ าปี) 2564 

 
 
 



 

1 
 

TG  034/65 
                                                                                                                                   25 มีนาคม 2565 

เร่ือง      ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2565 
เรียน      ทา่นผู้ ถือหุ้น  บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  รายงานประจ าปี 2564 พร้อมส าเนาแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุ 

     ( ในรูปแบบ QR CODE ) 
  2.   ประวตัิกรรมการท่ีเสนอช่ือเพือ่แตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
  3.   ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทีเ่ก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  4.   ข้อมลูกรรมการอิสระท่ียงัด ารงต าแหนง่ เพื่อการรับมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้น 
  5.   ขัน้ตอนการลงทะเบยีน วิธีการมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 
  6.   แบบฟอร์มการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ 
  7.   แผนท่ีตัง้การจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
  8.   แบบฟอร์มขอรายงานประจ าปี 2564 

9.  หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. )  
      ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 

 
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทาคนูิ  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เห็นสมควรให้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ในวนัองัคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 3 บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 140/1 
ซอยนาวีเจริญทรัพย์  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
วาระที่  1  รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (1) ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 
“พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา” โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 ที่สง่มาพร้อมหนงัสอืเชิญ
ประชมุนี ้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน และรายงานประจ าปี 
2564 รายละเอียดตามที่ปรากฎอยูใ่นรายงานประจ าปี 2564  โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

การลงมติ :  ระเบียบวาระนีไ้มต้่องได้รับการลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ  
 

วาระที่  2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี ส าหรับรอบบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 ที่ก าหนดให้ ”

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้รอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นใน
การประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมตัิ” และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น



 

2 
 

ประจ าปี “พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ” โดยมี
รายละเอียดผลการด าเนินงานปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2564 ตาม QR code ในแบบฟอร์มหนงัสอืเชิญประชมุ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัทและ

บริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2564 และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและเฉพาะ

กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ผา่นการตรวจสอบและ

ลงนามรับรองจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และได้ผ่านการสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทัง้นีฐ้านะการเงิน และผลการด าเนินงานของ

บริษัทฯ ส าหรับปี 2564 สรุปสาระส าคญัดงันี ้

ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัท 
หนว่ย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
รวมสนิทรัพย์ 2,722,319,104 770,313,874 
รวมหนีส้นิ 1,374,134,769 31,859,363 
ทนุจดทะเบียนออกจ าหนา่ยและช าระแล้ว 400,000,118 400,000,118 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 926,533,501 738,454,511 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
รวมรายได้ 2,729,205,303 409,921,597 
ก าไรสทุธิส าหรับปีสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 63,150,565 20,885,129 
ก าไรต่อหุ้นของบริษัทใหญ่ (บาทต่อหุ้น) 0.08 0.03 

 
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code ในแบบฟอร์ม

หนงัสอืเชิญประชมุ 
การลงมติ :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงนิปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 
ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีนิติบคุคลและหลงัหกัเงินส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้จากงบ
การเงินเฉพาะกิจการและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั  ทัง้นี  ้
ตามมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 44 ได้ก าหนดวา่ “การจ่ายเงิน
ปันผลให้กระท าภายใน (1) เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสอื
ไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั
ด้วย” นอกจากนีม้าตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 45  ซึ่งก าหนด
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ว่า “บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า  (5) ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบียน”  
 ในปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรเบ็ดเสร็จจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 20.89 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุน
สะสม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินปัน
ผลทัง้สิน้ 20.00 ล้านบาท (ก่อนหกัภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็นร้อยละ 95.76 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่เป็นไป
ตามนโยบายบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการประชุมครัง้ที่  3/2565 เมื่อวันที่                                       
25 กมุภาพนัธ์ 2565 โดยจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 – วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 
ร้อยละห้า (5) เป็นจ านวนเงิน 1,045,000 บาท 

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผลในปีที่ผ่านมา    
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2563 

 
1. ก าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 20,329,322 30,489,195 
2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 800,000,236 800,000,236 
3. รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.025 0.0375 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 20,000,000 30,000,000 
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสะสมแตล่ะปี (ร้อยละ) 98.38 98.40 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจดัสรรก าไรสะสมและก าไร

เบ็ดเสร็จประจ าปี 2564 โดยจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเงินปันผลทัง้หมด 20.00 ล้านบาท (ก่อนหกัภาษี 
ณ ที่จ่าย) โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวนัศกุร์ที ่18  มีนาคม 2565 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัจนัทร์ที ่25 พฤษภาคม 2565 

การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 15 
ก าหนดให้ “ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ านวนกรรมการ ที่
จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วธีิจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที่
อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมก็่ได้ ” และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 (4) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัประจ าปี “พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระ” ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้นี ้มีกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 

 

 (1) คณุกววีฒัน์  ทรงสกลุเกียรต ิ    กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
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 (2) คณุคณิต  วฒันวเิชียร             กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 (3) คณุกาญจนา  ริมพณิชยกิจ    กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 

กระบวนการสรรหาบคุคลเพื่อเสนอช่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทเป็นดงันี ้
1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นรายย่อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนพิจารณาเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ให้ด ารงตาแหนง่
กรรมการของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตามที่ทางส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด   
ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอช่ือบคุคลเพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

2. บริษัทได้สอบถามความสมัครใจของกรรมการอิสระที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และสอบถามความจ านงของผู้
ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเสนอช่ือกรรมการตวัแทน 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   จะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคณุสมบตักิารเป็นกรรมการท่ีได้
ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ข้อบงัคบับริษัท และกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

4. บคุคลที่ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทนัน้จะสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง   

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ตาม
กระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 60 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ 2 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท และปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่เพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ : (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
แต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  3 ท่าน ได้แก่ คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ  คุณคณิต วัฒนวิเชียร และคุณ
กาญจนา ริมพณิชยกิจ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บุคคล
ดงักลา่วเป็นบคุคลที่มีคณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และเป็นผู้ที่ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดประวตัิและผลงานโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่ง
ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 
        ข้อมูลการถอืหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครัง้นี ้

รายช่ือผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สทิธิในการออกเสยีง 
คณุกววีฒัน์ ทรงสกลุเกียรติ - - 
คณุคณิต วฒันวเิชียร - - 
คณุกาญจนา ริมพณิชยกิจ 2,034,100 2,034,100 

 
การลงมติ :  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2565  
 

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดให้ “ห้ามมิให้
บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแตเ่ป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท” และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
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22 ก าหนดให้ “กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอื่น”  
 

     ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ  
ประจ าปี 2565 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั เป็นจ านวนเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้าน
บาทถ้วน) โดยค านึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกับประเภทธุรกิจและความเก่ียวโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ซึ่ง
สอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไป ของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการท าหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา 

คณะกรรมการ 

ปี 2565  (ปีที่เสนอ) ปี 2564 
คา่ตอบแทน
รายเดือน / 

คน 

คา่เบีย้ประชมุ
ตอ่ครัง้ / คน 

คา่ตอบแทน
รายเดือน / 

คน 

คา่เบีย้ประชมุ
ตอ่ครัง้ / คน 

ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท ไมม่ี 30,000 บาท ไมม่ี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ไมม่ี 30,000 บาท ไมม่ี 
กรรมการอิสระ 25,000 บาท ไมม่ี 25,000 บาท ไมม่ี 
กรรมการ ( ท่ีเป็นผู้บริหาร ) ไมม่ี 10,000 บาท ไมม่ี 10,000 บาท 
กรรมการ  ไมม่ี 10,000 บาท ไมม่ี 10,000 บาท 
   
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายคา่ตอบแทนจริงให้แก่กรรมการบริษัท  โดยจ่ายเป็นคา่เบีย้ประชมุคา่ตอบแทน  และคา่

บ าเหน็จประจ าปี รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,000,000 บาท รายละเอยีดดงันี ้

ช่ือ – สกลุ 
คา่ตอบแทน
กรรมการ 

คา่เบีย้ประชมุ 
กรรมการ 

คา่บ าเหน็จกรรมการ 
(ผลประกอบการปี 2564) 

รวม 
( บาท ) 

1. นายวศิิษฎ์   อคัรวิเนค 360,000 - 100,000 460,000 

2. นายเจริญ  ประจ าแทน่ 360,000 - 100,000 460,000 

3. นายกวีวฒัน์   ทรงสกลุเกียรติ 300,000 - 100,000 400,000 

4. นายคณิต  วฒันวเิชียร 300,000 - 50,000 350,000 

5. นายประเสริฐ ตรีวีรานวุฒัน์ - 60,000 50,000 110,000 

6. นางสาวกาญจนา  ริมพณิชยกิจ - 60,000 50,000 110,000 

7. นางสาวนิตา  ตรีวีรานวุฒัน์ - 60,000 50,000 110,000 

 รวม 1,500,000 180,000 500,000 2,000,000 

 
 การลงมติ :  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุ  

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญช ีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ “ที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 ก าหนดให้ “ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท” และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 (6) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี  ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบ
บญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ทัง้นี ้บริษัทต้องจดัให้มีการหมนุเวียน
ผู้สอบบญัชีตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติ แต่งตัง้ให้นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
เลขที่ 4795  หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 7789  หรือ นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 9052 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของกลุ่มบริษัทและ
บริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฎิบตัิงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบัญชี จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
อื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั แทนได้ 

นอกจากนัน้เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอตัราค่าสอบบญัชีในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นวา่ บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั มีคา่สอบบญัชีที่เหมาะสม โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนหนึง่ตอ่ไปนี ้หรือผู้สอบบญัชีทา่น
อื่นที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งเป็นผู้ สอบบญัชีจากบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  เป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย และลงนามในรายงานการสอบบญัชีดงันี ้

ชื่อผู้สอบบัญช ี เลขทะเบียนใบ 
อนุญาต 

จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท 

1. นางสาววิภาวรรณ    ปัทวนัวิเวก 4795 2 
2. นางสาวเนาวรัตน์    นิธิเกียรติพงศ์ 7789 - 
3. นางสาวชนารัตน์    จนัทร์หวา 9052 - 

 
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา 

 
บริษัท 

ปี 2565 
(ปีที่เสนอ) 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 
สอบบัญชี  จ ากัด 

ปี 2564 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 
สอบบัญชี  จ ากัด 

บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,200,000 1,200,000 
บริษัทยอ่ย   (5 บริษัท) 4,370,000 4,370,000 

รวม 5,570,000* 5,570,000* 
 * คา่ใช้จ่ายดงักลา่วไมร่วมคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ที่เกิดขึน้จริงระหวา่งการปฏิบตัิงาน 

 
ทัง้นีบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี  จ ากดั และผู้สอบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้ทัง้ 3 ทา่น ไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/

หรือ ไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด และไม่ได้เป็นผู้ ถือ
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หุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  และเห็นควรเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 โดยมีค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินดังนี ้บริษัท                
ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวนเงิน 1,200,000 บาท และบริษัทยอ่ย (5 บริษัท) จ านวนเงิน 4,370,000 บาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 5,570,000 บาท ซึง่ไมร่วมคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ที่เกิดขึน้จริงระหวา่งการปฏิบตัิงาน 

ความเห็นของคณะกรรมการ :    คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตัง้ให้นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก                          
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4795  หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7789  หรือ นางสาว
ชนารัตน์ จนัทร์หวา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 9052 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของกลุม่บริษัทและบริษัทโดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทและในกรณี
ที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฎิบตัิงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี  จ ากดั แทนได้ โดยมีคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงินดงันี ้บริษัท ทา
คูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) จ านวนเงิน 1,200,000 บาท และบริษัทย่อย (5 บริษัท) จ านวนเงิน 4,370,000 บาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 5,570,000 บาท ซึง่ไมร่วมคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ที่เกิดขึน้จริงระหวา่งการปฏิบตัิงาน 

การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระที่ 7  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดให้ 

“ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น
นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้” 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรบรรจวุาระนีเ้พื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอให้ที่ประชมุ
พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดไว้ในการประชมุครัง้นี ้ จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท 
ทาคนูิ  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เข้าร่วมประชมุในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 3 บริษัท ทา
คนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร   
และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมตัง้แต่
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป  

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ฉบบันี ้ รายงานประจ าปี 2564  พร้อมทัง้
เอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก . แบบ ข. และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ท่ี 
www.takunigroup.com 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุด้วยตนเอง กรุณาถือบตัรประจ าตวัประชาชนมาแสดง สว่นผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมส่ามารถเข้า
ประชมุด้วยตนเองได้  บริษัทได้เผยแพร่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน) แบบ ข. และแบบ 
ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้น) สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 พร้อมอากรแสตมป์ 20 บาท ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้ได้
ตามความเหมาะสมด้วย พร้อมแนบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชมุ และน ามามอบให้ที่ประชมุก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้ทัง้แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบ

http://www.gcapital.co.th/


 

8 
 

ใดก็ได้ (หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ได้ที่ www.takunigroup.com )  

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอแนะน าให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่
ละเอียด  ชดัเจน  ตายตวั  

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระทา่นใดทา่นหนึง่ของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้า
ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระท่ีสามารถรับมอบฉนัทะได้ดงันี ้

(1)  นายสตัวแพทย์ปราโมทย์ ตาฬวฒัน์ ด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ 
โปรดดรูายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะตาม ( สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4) 
 

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน 
ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมส าเนาบตัรประชาชนของท่านที่ลงลายมือช่ือ กลบัมาที่บริษัทลว่งหน้าก่อนวนั
ประชมุ   
 ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการได้รับหนังสือรายงานประจ าปี 2564 ในลกัษณะรูปเล่ม กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอ
รายงานประจ าปี 2564  สิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 ให้บริษัทในวนัประชมุหรือสง่โทรสารแบบฟอร์มมาที่ 02-455-2763 หรือ
สง่อีเมล์มาที่เลขานกุารบริษัท nita@takuni.com  

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบตัิตามเง่ือนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนดงัที่ก าหนดในเอกสาร สิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 และเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการลงทะเบียน โปรดน าหนงัสอืนดัประชมุ แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุมาแสดงเพื่อยืนยนัตนในการ เข้าร่วม
ประชมุด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 

ทัง้นีเ้พื่อให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุรวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของทา่นอยา่งเตม็ที่
หากท่านมีค าถามที่ต้องการให้ชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอในครัง้นีส้ามารถสง่ค าถามลว่งหน้ามาที่บริษัทฯ
โดยใช้จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์มาที่เลขานกุารบริษัท nita@takuni.com  หรือโทรสารหมายเลข 02-455-2763  

นอกจากนัน้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จดัท าแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  สิ่งที่ส่ง
มาด้วยล าดับที่ 7  

 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
                 
                   

( นายประเสริฐ ตรีวีรานวุฒัน์ ) 
ประธานกรรมการ 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ :   นางสาวนติา ตรีวีรานวุฒัน์ 
                                                      เลขานกุารบริษัท โทร.02-455-2888  ตอ่ 811 โทรสาร. 02-455-2763 

  

http://www.takunigroup.com/
mailto:nita@takuni.com
mailto:nita@takuni.com
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          สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
ประวัตกิรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

    

    
 
 
 
 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /   
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

อาย ุ 65 ปี 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี :    - การบญัชี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

                       -  การบริหารทัว่ไป มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
                       -  ประกาศนียบตัรขัน้สงูทางการสอบบญัชี 
                          มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
                       -  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
                           สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ผา่นการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- DAP 134/2017 

ประวัติการท างาน ปัจจบุนั             กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน                       

2559 – 2564    กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

                        บมจ. ทาคนูิ กรุ๊ป 
2551 - 2561     ที่ปรึกษาด้านบญัชีและการเงิน                      
                         บมจ. กนัตนา กรุ๊ป           

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

-ไมม่ี- 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 6 ปี  
จ านวนครัง้ในการเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปี 2564 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้ 
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้ 

คุณกววีฒัน์ ทรงสกลุเกยีรติ 



 

10 
 

ประวัตกิรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการบริหาร 
อาย ุ  63  ปี 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี :   - บริหารธุรกิจ 

                          มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ผา่นการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- DAP 103/2013 
ประวัติการท างาน 2561 – ปัจจบุนั   กรรมการ   

                            บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศไทย)  
2555 – ปัจจบุนั   กรรมการ  / กรรมการบริหาร 
                           บมจ. ทาคนูิ กรุ๊ป 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไมม่ี- 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 10 ปี 
จ านวนครัง้ในการเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปี 2564 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท   6/6   ครัง้ 
 

คุณกาญจนา  ริมพณิชยกจิ 
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ประวัตกิรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 62 ปี 
ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก :  วิศวกรรมเคร่ืองกล  

                      University of Melbourne 
ปริญญาตรี :    วิศวกรรมเคร่ืองกล 
                       จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ผา่นการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ACP 27/2009 
- DCP 118/2009 

ประวัติการท างาน ปัจจบุนั               กรรมการตรวจสอบ 
2563 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ  
                          บมจ. ทาคนูิ กรุ๊ป 
ปัจจบุนั              กรรมการสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
ปัจจบุนั              บญัชีรายช่ือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ สคร. กระทรวงการคลงั  
                         (ประกาศขึน้บญัชี 2561/3) ความเช่ียวชาญสาขาพลงังาน 

สาขาวศิวกรรมศาสตร์ และสาขาคมนาคมและการขนสง่ 
                         กระทรวงการคลงั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 -ไมม่ี- 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 
จ านวนครัง้ในการเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปี 2564 

1.เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  6/6 ครัง้ 
 

 
 

คุณคณิต วฒันวิเชียร 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ16.  ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

             (1)     ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุ้นตอ่หนึ่ง (1) เสียง 
             (2)     ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ี
เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ  จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 
               (3)     บคุคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพงึ
เลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ17.   ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งอาจ
ได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
 ข้อ22.  กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น  ตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ โดยอาจก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะ
ก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิท ธิ
ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 ข้อ31.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปี
ของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ  

ข้อ32.  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการ
ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนมุติัหรือ
พิจารณา แล้วแตก่รณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกว่าเจ็ด (7) 
วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั  เป็นเวลาติดต่อกนัไม่
น้อยกวา่สาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคียงหรือท่ีอื่นใดตามท่ี
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ข้อ33.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน 
หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุ
ไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชมุเป็นการระงบัไป ถ้า
การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม ่และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้นีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ  

ข้อ34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยู่ในท่ีประชุม หรือไมส่ามารถปฏิบติั
หน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติั
หน้าท่ีได้  ให้ท่ีประประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 
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 ข้อ35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
            (1)    ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธาน

ในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง (1)  เป็นเสียงชีข้าด 
            (2)    ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียงคะแนน 
                      (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
                      (ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นเป็นของบริษัท 
                   (ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ  บางส่วนท่ีส าคัญ การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการ
แบง่ผลก าไรขาดทนุกนั  

                    (ง)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
  (จ)  การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
     (ฉ)  การเลิกบริษัท 
  (ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
  (ซ)  การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 
 ข้อ36   กิจการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี  ้

            (1)   รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 
            (2)   พิจารณาอนมุติังบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
            (3)   พิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
            (4)   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
            (5)   พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
            (6)   พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีและ 
            (7)   กิจการอื่นๆ 

 ข้อ44.  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนองจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปัน
ผล 
 เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้ นละเท่าๆกนั เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบริุมสิทธิและก าหนดให้หุ้น บริุมสิทธิได้รับเงิน
ปันผลแตกตา่งจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามท่ีก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท า
เช่นนัน้  และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ ถือ หุ้น
คราวตอ่ไป 
 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 
ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกว่าสาม 
(3) วนัด้วย 
 
 ข้อ45.  บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมรจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
 

ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

                 ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้   สามารถที่จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน
โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

 
 

 

 
ชื่อ-นามสกุล    :  นายแพทย์ปราโมทย์ ตาฬวัตร 
ต าแหนง่             :  กรรมการอิสระ/  
                             กรรมการตรวจสอบ/ 
                             กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
อาย ุ                   :  59 ปี 
ที่อยู ่                  :  101/228 หมูบ้่านซื่อตรงการ์เด้น หมูท่ี่ 4  
                             ต.ไทรม้า อ.เมือง นนทบรีุ 
      

 สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัก าหนดสทิธิครัง้ลา่สดุ 
              เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2565  (นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและ                   

บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ)    
            : ไม่ม ี 
 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร 
: ไม่ม ี
 

 การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือ  
มีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษัท   
: ไม่ม ี
 

 วาระท่ีมีสว่นได้เสยีพเิศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการอื่น ๆ   
: ไม่ม ี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
ขัน้ตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) ก าหนดให้มี
การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  และเพื่อความ
สะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ ถือหุ้น (ผู้ รับมอบฉันทะ) ที่จะมาเข้าร่วมประชุม โปรดน าแบบฟอร์มที่มี QR 
code ในหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่
ราชการออกให้มาแสดง เพื่อยืนยนัตนในการเข้าร่วมประชมุด้วย  

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม  

 

1) เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม  
ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา  

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจ าตัวประชาชน  บัตรประจ าตัวข้าราชการ  ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมี การ
เปลีย่นแปลงช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย  

2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารและหลกัฐานดงันี ้ 
2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่มาพร้อมหนงัสือนดัประชุม  (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) และผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และ ขีดฆ่าลงวนัที่ท่ี
ท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว  

2.2 ส าเนาเอกสารของผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) ที่สว่นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 และ ผู้ ถือหุ้น (ผู้
มอบฉนัทะ) ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  

2.3 ส าเนาเอกสารของผู้ รับมอบฉนัทะที่สว่นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 และผู้ รับมอบฉนัทะได้ลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
 

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล  
1. กรณีผู้ถอืหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
1.1 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ตามข้อ 1  
1.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวง

พาณิชย์ ซึ่งมีข้อความให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบคุคล ซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุม มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น 
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ)  

2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่มาพร้อมหนงัสือนดัประชุม  (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท และขีดฆา่ลงวนัท่ีที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว  
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2.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งมีข้อความให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบคุคล ซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุม มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น 
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ)  

2.3 ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 ซึง่
เป็นผู้มอบฉนัทะและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  

2.4 ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาข้อ 1 และผู้ รับมอบ
ฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  

 

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ และแต่งตัง้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(TSD) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2  

3.2 ในกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งประเทศมอบให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เป็นผู้
ลงนามหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ต้องสง่หลกัฐานตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม  

1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุชาวต่างประเทศให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (TSD) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆา่ ลงวนัท่ีที่ท า
หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว  
 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD)  

ทัง้นีเ้อกสารที่มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้น
หรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

  

2)  วิธีการมอบฉันทะ  
บริษัทฯ ได้แนบหนงัสือมอบฉันทะจ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายตาม

แบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้จ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง 
ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้ 
- แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน  
- แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั  
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ให้  บริษัท ศูนย์รับฝาก   หลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  
 

ผู้ถอืหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดังนี ้ 
1. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้ 
1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้  

1.2 ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ให้  บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบ
หนึง่ได้จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)  



 

17 
 

2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ  หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือ
กรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชุม
ดงักลา่ว  

3. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วเพื่อให้ถกูต้องและ  มี
ผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นีบ้ริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชมุ  

4. สง่หนงัสอืมอบฉนัทะใสซ่องสง่มายงัที่ส านกังานเลขานกุารบริษัทก่อนวนัองัคารที ่20 เมษายน 2564 หรือก่อน
เวลาเร่ิมการประชมุอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชุม  
 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบง่แยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่  โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่า
จ านวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) ที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนชาว
ตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค  

 
3) การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง หรือ ตัง้แต่เวลา 
12.00 น. เป็นต้นไป ในวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชัน้ 3 บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 140/1 
ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุในหนงัสอื
นดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565    



 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 

ผู้ ถือหุ้น บมจ.ทาคนิู กรุ๊ป 
ลงทะเบียนเร่ิมเวลา 
12.00-14.00 น. 

มาด้วยตนเอง       ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 

โต๊ะลงทะเบียน       โต๊ะลงทะเบียน 
     

แสดงบตัรประจ าตวัและแบบฟอร์ม     แสดงส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้มอบฉนัทะ  
ลงทะเบียนซึง่พิมพ์บาร์โค้ด       และบตัรประจ าตวัของผู้ รับมอบฉนัทะ 

        - แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่พิมพ์บาร์โค้ด 
        - หนงัสือมอบฉนัทะ และเอกสารมอบฉนัทะ 

 
     ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 
ลงนามในใบลงทะเบียน   และเอกสารประกอบ 

 
              รับบตัรลงคะแนน                          กรณีมอบฉนัทะตามแบบ ข. หรือ แบบ. ค 

           ท่ีผู้ ถือหุ้นระบคุวามประสงค์ในการออกเสียง 
   เข้าห้องประชมุ             ลงคะแนนแตล่ะวาระอย่างชดัเจนแล้ว  

            จะไม่ได้รับบตัร 
ประธานเปิดประชมุ 

       เวลา 14.00 น. 
 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 
 

กรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นไม่เหน็ด้วยหรืองดออกเสียง 
ในวาระใดๆ ให้ยกมือและส่งบตัรลงคะแนน 

 
      เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้ ท่ีไม่เหน็ด้วยหรือ 

      งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน 
 

 ประธานหรือผู้ ได้รับมอบหมายกล่าวสรุปผลการลงคะแนนเสียง 
         
 

 **กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทกุวาระคืนให้แก่เจ้าหน้าท่ีบริษัทเม่ือเสร็จสิน้การประชมุ** 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
 
 

แผนที่ตัง้  บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป  จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 

โทรศพัท์ 02-455-2888  โทรสาร 02-4552763 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รถเมล์ประจ าทางท่ีผ่านบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  ได้แก่  สาย 147 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
 

 

แบบฟอร์มขอรายงานประจ าปี  2564 
 
 

กรุณาส่งรายงานประจ าปี  2564  ในลักษณะรูปเล่ม   
 
ฉบบัภาษาไทย       จ านวน   .........  เลม่ 
 
ฉบบัภาษาองักฤษ  จ านวน   .........   เลม่    มาที่ 

 
 

ช่ือผู้ ถือหุ้น..........................................................................จ านวนหุ้นท่ีถือ
.....................................หุ้น 
 
บ้านเลขท่ี............................................อาคาร........................................ชัน้...........
เลขท่ี……………… 
 
ถนน............................................ต าบล / แขวง
...................................................................................... 
 
อ าเภอ / เขต.................................จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์
................................ 
 
เบอร์โทรท่ีสามารถติดตอ่ได้
.................................................................................................................. 
 
 
 

 


