


การเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ ส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น TAKUNI 
ประจ าปี 2558  
วตัถุประสงค์  
เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการได้
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในการปฏิบติัต่อผูถื้อ
หุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากดั (มหาชน) จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้และช่ือกรรมการล่วงหนา้ เพ่ือช่วยกลัน่กรองใหไ้ดร้ะเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัอยา่งแทจ้ริง 
และคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณา  
 
การเสนอวาระการประชุม  
ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั ก่อนวนัเสนอวาระการประชุม และนบั
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดยกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 
TAKUNI ประจ าปี 2558” พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด และส่งถึงเลขานุการบริษทั ท่ี nita@takuni.com ภายใน 31 มกราคม 
2558 เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณากลัน่กรอง ทั้งน้ี สามารถส่งอยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 0-2455-
2763 ก่อนก็ได ้
 

เร่ืองท่ีจะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดงัน้ี  
1. เร่ืองท่ีก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม*  
2. เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีกากบัดูแลบริษทั หรือไม่

เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
3. เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแลว้ 
4. เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทั

ก าหนด  
5. เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ  

 
โดยเร่ืองท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทัจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจง้ในหนงัสือนดัประชุมวา่เป็น
วาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุน้ ส่วนเร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทัจะแจง้เป็นเร่ืองเพ่ือทราบและช้ีแจง
เหตผุลในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดว้ย 
 
* เร่ืองท่ีก ำหนดในมำตรำ 89/28 ของพระรำชบัญญติัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้แก่  
(1) เป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในวรรคหน่ึง (ผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยท่ีถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท) 
(2) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงท่ีกล่ำวอ้ำง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตอัุนควรสงสัย
เก่ียวกับควำมไม่ปกติของเร่ืองดังกล่ำว 



(3) เป็นเร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ ำนำจท่ีบริษทัจะด ำเนินกำรให้เกิดผลตำมท่ีประสงค์  
(4) เป็นเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแล้วในรอบสิบสองเดือนท่ีผ่ำนมำ และเร่ืองดังกล่ำวได้รับมติ
สนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำร้อยละสิบของจ ำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเทจ็จริงในกำรน ำเสนอคร้ัง
ใหม่จะได้เปล่ียนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกข้อเทจ็จริงในขณะท่ีนำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังก่อน  
(5) กรณีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 

การเสนอช่ือกรรมการ  
ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอช่ือกรรมการตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั ก่อนวนัเสนอวาระการประชุม และนบัรวมกนัไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดยกรอก “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ TAKUNI ประจาปี 2558” พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด และส่งถึง
เลขานุการบริษทั ท่ี nita@takuni.com ภายใน 31 มกราคม 2558 เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณากลัน่กรอง ทั้งน้ี สามารถ
ส่งอยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 0-2455-2763 ก่อนก็ได ้
 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี  
1. มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  
2. มีความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์อยา่งส าคญัต่อธุรกิจของบริษทั  
3. ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั  

 
โดยบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดรั้บการบรรจุช่ือในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจง้ในหนงัสือนดั
ประชุมวา่เป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือจากผูถื้อหุน้ 
 



แบบเสนอวาระการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจ าปี 2558 
 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .....................................................................................................................เป็นผูถื้อหุน้ของ 

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวน...............................................หุน้ ท่ีอยู ่เลขท่ี................................................................ 

ถนน................................................ต าบล/แขวง......................................................อ าเภอ/เขต....................................................... 

จงัหวดั.............................................โทรศพัท.์................................................................โทรสาร.................................................... 

E-mail (ถา้มี)........................................................................................................................................................... 
ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ดงัน้ี  

เร่ืองท่ีเสนอ: .....................................................................................................................................................................................  
วตัถุประสงค:์ [ ] เพื่อพิจารณา [ ] เพื่อทราบ  
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ …………………………............................……….....…………………………………….…… 
…………………………………………………………………………….........………….................................................………
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนบัสนุนขอ้เสนอขา้งตน้ จ านวน ....................... แผน่  

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ และยนิยอม
ใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้ป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทัในการ
พิจารณาบรรจุวาระดงักล่าวเขา้ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน      

       ลงลายมือช่ือ.....................................................ผูถื้อหุน้                

                                                                                                              (.......................................................) 

                                                                                                        วนัท่ี......................................................... 
 

หมายเหตุ  : ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบเอกสารดงัน้ี 

1.  หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ ส าเนาใบหุ้นท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือหนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
หรือบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)  จ  ากดั  

2.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง(กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีลงนามในแบบฟอร์ม และรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน /หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศและรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง)     

4.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ  ช่ือตวั  ช่ือสกุล   จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวและรับรอง ส าเนาถูกตอ้ง   

ในกรณีท่ีจะเสนอวาระการประชุมมากกวา่ 1 วาระ ให้ใชส้ าเนาแบบฟอร์มน้ี และกรอกขอ้มูลพร้อมทั้งลงลายม่ือช่ือให้ครบถว้น 



                                             

แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจ าปี 2558 

 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ..............................................................................................................เป็นผูถื้อหุน้ของ 

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวน.........................................หุน้ ท่ีอยู ่เลขท่ี................................................................ 

ถนน............................................ต าบล/แขวง....................................................อ าเภอ/เขต....................................................... 

จงัหวดั............................................โทรศพัท.์..........................................................โทรสาร.................................................... 

E-mail (ถา้มี)........................................................................................................................................................... 

 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................. 

 พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั ทาคูนิ กรู๊ป จ ากดั (มหาชน) 

โดยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามนโยบายของบริษทั และไดใ้หค้วามยนิยอมแลว้  

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้ง ทุกประการ และ

ยนิยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้ป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ

บริษทัในการพิจารณาบุคคลดงักล่าวเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้  

 จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

                                                                                    

                                                                                             ลงลายมือช่ือ.....................................................ผูถื้อหุน้                

                                                                                                              (.......................................................) 

                                                                                                        วนัท่ี......................................................... 
 

หมายเหตุ  : ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบเอกสารดงัน้ี 

1.  หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ ส าเนาใบหุ้นท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือหนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรือบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)  จ  ากดั  

2.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง(กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีลงนามในแบบฟอร์ม และรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน /หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศและรับรองส าเนา

ถูกตอ้ง)     

4.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ  ช่ือตวั  ช่ือสกุล   จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวและรับรอง ส าเนาถูกตอ้ง   
5. เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ ไดแ้ก่ ประวติัส่วนตวั ประวติัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 

ความสามารถ/ความเช่ียวชาญ รายช่ือบริษทัท่ีบุคคลดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการ จ านวนหุ้นท่ีถืออยูใ่นบริษทั  ส่วนไดเ้สียกบับริษทั

และบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมของบริษทัหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กบับริษทั ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควรเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณา รวมทั้งหนงัสือยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัหากไดรั้บการคดัเลือก          
       
 




