การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพือ่ เข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI
ประจาปี 2558
วัตถุประสงค์
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการได้
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือ
หุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยกลัน่ กรองให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั อย่างแท้จริ ง
และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้พจิ ารณา
การเสนอวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน ก่อนวันเสนอวาระการประชุม และนับ
รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
TAKUNI ประจาปี 2558” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กาหนด และส่งถึงเลขานุการบริ ษทั ที่ nita@takuni.com ภายใน 31 มกราคม
2558 เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณากลัน่ กรอง ทั้งนี้ สามารถส่งอย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารหมายเลข 0-24552763 ก่อนก็ได้
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2.
3.
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เรื่ องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม มีดงั นี้
เรื่ องที่กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม*
เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษทั หรื อไม่
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาเนินการแล้ว
เรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั
กาหนด
เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

โดยเรื่ องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษทั จะบรรจุเป็ นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสื อนัดประชุมว่าเป็ น
วาระที่กาหนดโดยผูถ้ ือหุน้ ส่วนเรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษทั จะแจ้งเป็ นเรื่ องเพื่อทราบและชี้แจง
เหตุผลในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ด้วย
* เรื่ องที่ กำหนดในมำตรำ 89/28 ของพระรำชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม ได้ แก่
(1) เป็ นเรื่ องที่ ไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยที่ ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ ำ
ร้ อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษัท)
(2) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และข้ อเท็จจริ งที่ กล่ ำวอ้ ำง โดยผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึงเหตุอันควรสงสัย
เกี่ยวกับควำมไม่ ปกติของเรื่ องดังกล่ ำว

(3) เป็ นเรื่ องที่ อยู่นอกเหนืออำนำจที่บริ ษทั จะดำเนินกำรให้ เกิดผลตำมที่ ประสงค์
(4) เป็ นเรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นได้ เคยเสนอต่ อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแล้ วในรอบสิ บสองเดือนที่ผ่ำนมำ และเรื่ องดังกล่ ำวได้ รับมติ
สนับสนุนด้ วยคะแนนเสี ยงน้ อยกว่ ำร้ อยละสิ บของจำนวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษัท เว้ นแต่ ข้อเท็จจริ งในกำรนำเสนอครั้ ง
ใหม่ จะได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่ ำงมีนัยสำคัญจำกข้ อเท็จจริ งในขณะที่นำเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ งก่ อน
(5) กรณี อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
การเสนอชื่อกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอชื่อกรรมการต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน ก่อนวันเสนอวาระการประชุม และนับรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ TAKUNI ประจาปี 2558” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กาหนด และส่งถึง
เลขานุการบริ ษทั ที่ nita@takuni.com ภายใน 31 มกราคม 2558 เพือ่ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณากลัน่ กรอง ทั้งนี้ สามารถ
ส่งอย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารหมายเลข 0-2455-2763 ก่อนก็ได้
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้
1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
2. มีความรู ้ความสามารถที่เป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริ ษทั
3. ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริ ษทั
โดยบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสื อนัด
ประชุมว่าเป็ นผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุน้

แบบเสนอวาระการการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจาปี 2558
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....................................................................................................................เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) จานวน...............................................หุน้ ที่อยู่ เลขที่................................................................
ถนน................................................ตาบล/แขวง......................................................อาเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด.............................................โทรศัพท์.................................................................โทรสาร....................................................
E-mail (ถ้ามี)...........................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ดังนี้
เรื่ องที่เสนอ: .....................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์: [ ] เพื่อพิจารณา [ ] เพื่อทราบ
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ …………………………............................……….....…………………………………….……
…………………………………………………………………………….........………….................................................………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้างต้น จานวน ....................... แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอม
ให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษทั ในการ
พิจารณาบรรจุวาระดังกล่าวเข้าในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงลายมือชื่อ.....................................................ผูถ้ ือหุน้
(.......................................................)
วันที่.........................................................
หมายเหตุ : ผูถ้ ือหุ้นต้องแนบเอกสารดังนี้
1. หลักฐานการถือหุ ้น ได้แก่ สาเนาใบหุ ้นที่รับรองสาเนาถูกต้อง หรื อหนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง(กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ลงนามในแบบฟอร์ ม และรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน /หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศและรับรองสาเนา
ถูกต้อง)
4. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นมีการแก้ไขคานาหน้าชื่ อ ชื่ อตัว ชื่ อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรอง สาเนาถูกต้อง
ในกรณี ที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สาเนาแบบฟอร์ มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมื่อชื่อให้ครบถ้วน

แบบเสนอชื่ อบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจาปี 2558
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..............................................................................................................เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) จานวน.........................................หุน้ ที่อยู่ เลขที่................................................................
ถนน............................................ตาบล/แขวง....................................................อาเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด............................................โทรศัพท์...........................................................โทรสาร....................................................
E-mail (ถ้ามี)...........................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ทาคูนิ กรู๊ ป จากัด (มหาชน)
โดยบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของบริ ษทั และได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง ทุกประการ และ
ยินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริ ษทั ในการพิจารณาบุคคลดังกล่าวเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงลายมือชื่อ.....................................................ผูถ้ ือหุน้
(.......................................................)
วันที่.........................................................
หมายเหตุ : ผูถ้ ือหุ้นต้องแนบเอกสารดังนี้
1. หลักฐานการถือหุ ้น ได้แก่ สาเนาใบหุ ้นที่รับรองสาเนาถูกต้อง หรื อหนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง(กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ลงนามในแบบฟอร์ ม และรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน /หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศและรับรองสาเนา
ถูกต้อง)
4. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นมีการแก้ไขคานาหน้าชื่ อ ชื่ อตัว ชื่ อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรอง สาเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผูท้ ี่ ได้รับการเสนอชื่ อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางาน
ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่ อบริ ษทั ที่บุคคลดังกล่าวเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อกรรมการ จานวนหุ ้นที่ถืออยูใ่ นบริ ษทั ส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริ ษทั ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา รวมทั้งหนังสื อยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั หากได้รับการคัดเลื อก

