แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจาปี 2561
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................... เป็ นผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) จานวน ........................................................................... หุ้น
ที่อยูเ่ ลขที่ ...............................ถนน .................................... ตาบล/แขวง ........................................
อาเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ...................................... โทรศัพท์...............................
...................................... โทรสาร ....................................................................................................
E-mail (ถ้ ามี) .......................................................................................................... .....................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ดังนี ้
เรื่ องที่เสนอ:
............................................................................................................................................
วัตถุประสงค์: [ ] เพื่อพิจารณา [ ] เพื่อทราบ
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ
…………………………………………………………………………….……………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
และมีเอกสารประกอบเพือ่ สนับสนุนข้ อเสนอข้ างต้ น จานวน ..................... แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุก
ประการ และยินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ เป็ น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษัทในการพิจารณาบรรจุวาระดังกล่าว เข้ าเป็ นวาระในการประชุมสามัญ
ประจาปี ผู้ถือหุ้น
จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงลายมือชื่อ .............................................. ผู้ถือหุ้น
(................................................)
วันที่ .................................................
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานดังนี ้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ สาเนาใบหุ้นที่รับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรื อ
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิตบิ คุ คล ต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ลงนามในแบบฟอร์ มนี ้ และรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) และรับรองสาเนาถูกต้ อง
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และรับรองสาเนาถูกต้ อง
ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ ใช้ สาเนาแบบฟอร์ มนี ้ และกรอกข้ อมูลพร้ อมทังลงลายมื
้
่อชื่อให้
ครบถ้ วน

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจาปี 2561
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................. เป็ นผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) จานวน .............................................................................. หุ้น
ที่อยูเ่ ลขที่ …............................ถนน .................................... ตาบล/แขวง ..........................................
อาเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ...................................... โทรศัพท์................................
...................................... โทรสาร .......................... E-mail (ถ้ ามี) ....................................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว………………………………………….
เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้
ความยินยอมแล้ ว
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุก
ประการ และยินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ เป็ น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษัทในการพิจารณาบรรจุวาระดังกล่าว เข้ าเป็ นวาระในการประชุมสามัญ
ประจาปี ผู้ถือหุ้น จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงลายมือชื่อ .............................................. ผู้ถือหุ้น
(................................................)
วันที่ .................................................
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานดังนี ้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ สาเนาใบหุ้นที่รับรองสาเนาถูกต้ องหรื อหนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐาน
อื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล ต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ลงนามในแบบฟอร์ มนี ้ และรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หุ้ น เป็ นบุคคลธรรมดา ต้ อ งแนบสาเนาบัตรประจาตัว ประชาชน / หนังสือ เดิน ทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) และรับรองสาเนาถูกต้ อง
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
5. เอกสารประกอบการพิจ ารณาด้ า นคุณ สมบัติของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอชื่อ ได้ แก่ ประวัติส่ว นตัว ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทางาน ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริ ษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็ นผู้บริ หารหรื อกรรมการ จานวนหุ้นที่
ถืออยู่ในบริ ษัท ส่วนได้ เสียกับบริ ษัท และบริ ษัทย่อ ย / บริ ษัทร่ วมของบริ ษั ทหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริ ษัท ที่อยู่ที่
ติดต่อได้ และข้ อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา รวมทัง้ หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอ
ชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัทหากได้ รับการคัดเลือก

แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อรั บการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
( ) ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ………………………………………………………………………….
(อังกฤษ) …………………………………………………………….……………
สัญชาติ
………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี เกิด
………………………………………………………อายุ..................ปี
(โปรดแนบสาาเนาบัตรประชาชน/บัตรประจาตัวข้ าราชการ/หนังสือเดินทาง พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง)
ที่อยู่ ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….……
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ..………………………………………………………………………
อาชีพ/สถานที่ทางานปั จจุบนั ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสาเนาหลักฐานการศึกษา พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง)
ปี
……………………
……………………
……………………
……………………

สถาบันการศึกษา
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

สาขาวิชา
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

ประวัติการทางาน (โปรดแนบประวัติการทางาน (Curriculum Vitae) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง)
ปี
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

บริษัท
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

ตาแหน่ ง
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

จานวนหลักทรัพย์ที่ถือใน บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ………………….………………..หุ้น

สถานภาพการสมรส
ชื่อคูส่ มรส........................................................................... ถือหุ้น TAKUNI จานวน....................หุ้น
ชื่อบุตร ..........................................อายุ .........................ปี ถือหุ้น TAKUNI จานวน....................หุ้น
..........................................อายุ .........................ปี ถือหุ้น TAKUNI จานวน....................หุ้น
...........................................อายุ .........................ปี ถือหุ้น TAKUNI จานวน...................หุ้น
การมี ส่วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและ / หรื อ ทางอ้ อ ม ในฐานะที่เป็ นคู่สญ
ั ญากับ บริ ษั ท ทาคูนิ กรุ๊ ป จ ากัด
(มหาชน) (ในกรณีที่มีสว่ นได้ เสียโดยตรงหรื อโดยอ้ อม โปรดระบุลกั ษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้
เสียพร้ อมระบุมลู ค่าของรายการ)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
การถือหุ้น หรื อการเข้ าร่วมเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทที่ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(โปรดระบุชื่อห้ างหุ้นส่วน/ ชื่อบริ ษัท จานวนหุ้นที่ถือ คิดเป็ นร้ อยละของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงและ
ประเภทธุรกิจที่ดาเนินการ)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
( ) ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว..................................................................รับทราบและให้ ความยินยอม
ในการถูกเสนอชื่ อเพื่อรับการพิจ ารณาเลือกตังเป็
้ นคณะกรรมการ และขอรับรองว่าข้ อมูลของข้ าพเจ้ า
ข้ างต้ นนีถ้ ูกต้ องครบถ้ วน และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้ อมกันนี เ้ ป็ นความจริ งทุกประการ พร้ อมกันนี ้
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดโดยกฎหมายว่า
ด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการ
ที่กากับดูแลบริ ษัท รวมทังหลั
้ กเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ลงชื่อ.............................................บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(..............................................)
วันที่................................................

แบบเสนอคำถำมล่ วงหน้ ำ
สำหรั บกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี 2561

ชื่อ

นามสกุล

ทะเบียนหุ้นเลขที่
คาถาม :

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม ทาง E-mail ที่ Thanasa.k@takuni.com หรื อ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ เลขานุการบริ ษัท บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 4 / ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนน
กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 6

