


 

 

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจ าปี 2561 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................... เป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท ทาคนิู กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวน ........................................................................... หุ้น 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี ...............................ถนน .................................... ต าบล/แขวง ........................................ 

อ าเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ...................................... โทรศพัท์............................... 
...................................... โทรสาร ....................................................................................................  

E-mail (ถ้ามี) .......................................................................................................... .....................................  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ดงันี ้ 

เร่ืองท่ีเสนอ:  

 

............................................................................................................................................  

 

วตัถปุระสงค์:   [ ]  เพื่อพิจารณา    [ ]  เพื่อทราบ  

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ 

…………………………………………………………………………….……………………………….…  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………  
และมีเอกสารประกอบเพือ่สนบัสนนุข้อเสนอข้างต้น จ านวน ..................... แผน่  

 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุ
ประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้   ทัง้นีข้้าพเจ้ายินยอมให้เป็น
ดลุยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาบรรจุวาระดงักลา่ว  เข้าเป็นวาระในการประชุมสามญั
ประจ าปีผู้ ถือหุ้น   

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน  

 

ลงลายมือช่ือ .............................................. ผู้ ถือหุ้น  

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

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

 

หมายเหตุ :  ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้ 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นท่ีรับรองส าเนาถกูต้อง หรือหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ
หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  



 

 

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคล ต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิตบิคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/

หนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจท่ีลงนามในแบบฟอร์มนี ้และรับรองส าเนาถกูต้อง  

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) และรับรองส าเนาถกูต้อง  

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ  ช่ือตวั  ช่ือสกลุ  จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลง
ดงักลา่ว และรับรองสาเนาถกูต้อง  

 

ในกรณีท่ีจะเสนอวาระการประชมุมากกวา่ 1 วาระ ให้ใช้ส าเนาแบบฟอร์มนี ้และกรอกข้อมลูพร้อมทัง้ลงลายม่ือช่ือให้
ครบถ้วน  

 



 

 

แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ                                  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจ าปี 2561 

 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................. เป็นผู้ ถือหุ้ น
ของบริษัท ทาคนิู กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวน .............................................................................. หุ้น  

ท่ีอยูเ่ลขท่ี …............................ถนน .................................... ต าบล/แขวง .......................................... 

อ าเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ...................................... โทรศพัท์................................ 
...................................... โทรสาร .......................... E-mail (ถ้ามี) ....................................................  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………. 
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ทาคูนิ  กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยบุคคลดงักลา่วให้
ความยินยอมแล้ว  

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้องทุก
ประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้  ทัง้นีข้้าพเจ้ายินยอมให้เป็น
ดลุยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาบรรจุวาระดงักลา่ว  เข้าเป็นวาระในการประชุมสามัญ
ประจ าปีผู้ ถือหุ้น  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน  

 

ลงลายมือช่ือ .............................................. ผู้ ถือหุ้น  

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

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

 

หมายเหตุ :  ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้ 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นท่ีรับรองส าเนาถกูต้องหรือหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐาน
อ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจท่ีลงนามในแบบฟอร์มนี ้และรับรองส าเนาถกูต้อง  

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน  / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) และรับรองส าเนาถกูต้อง  

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ  ช่ือตวั  ช่ือสกุล  จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว และ
รับรองสาเนาถกูต้อง  

5.  เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ ได้แก่ ประวัติส่วนตวั ประวัติการศึกษา 

ประสบการณ์การท างาน  ความสามารถ / ความเช่ียวชาญ รายช่ือบริษัทท่ีบุคคลดงักลา่วเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จ านวนหุ้นท่ี
ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย / บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกับบริษัท ท่ีอยู่ท่ี
ติดตอ่ได้ และข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา   รวมทัง้หนงัสือยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอ
ช่ือเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคดัเลือก 



 

 

แบบข้อมูลของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพจิารณา 

เลือกตัง้เป็นกรรมการ 

   

    
( ) ช่ือ-นามสกลุ (ไทย)  ………………………………………………………………………….  
          (องักฤษ)  …………………………………………………………….……………  
 สญัชาติ   ………………………………………………………………………….  
 วนั/เดือน/ปี เกิด  ………………………………………………………อาย.ุ.................ปี  
(โปรดแนบส าาเนาบตัรประชาชน/บตัรประจ าตวัข้าราชการ/หนงัสอืเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)  
ท่ีอยู ่ ……………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………….…… 

หมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้  ..………………………………………………………………………  

อาชีพ/สถานท่ีท างานปัจจุบนั ………………………………………………………………………..  
         …………………………………………………………………………  
 

วฒุิการศกึษา  (โปรดแนบส าเนาหลกัฐานการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)  
 

 ปี       สถาบันการศึกษา         สาขาวิชา  
……………………  ………………………………………….  ………………………………………  
……………………  …………………………………………. ………………………………………  
……………………  ………………………………………….  ………………………………………  
……………………  …………………………………………. ………………………………………  
 

ประวติัการท างาน (โปรดแนบประวติัการท างาน (Curriculum Vitae) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)  
 

 ปี     บริษัท          ต าแหน่ง  
……………………  …………………………………………    …………………………………… 

……………………  …………………………………………    ……………………………………  
……………………  …………………………………………    …………………………………… 

……………………  …………………………………………    ……………………………………  
……………………  …………………………………………    ……………………………………  
 

จ านวนหลกัทรัพย์ท่ีถือใน บริษัท ทาคนิู กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ………………….………………..หุ้น  
 

 

 



 

 

สถานภาพการสมรส  
 

ช่ือคูส่มรส...........................................................................  ถือหุ้น TAKUNI จ านวน....................หุ้น  
ช่ือบุตร ..........................................อาย ุ.........................ปี  ถือหุ้น TAKUNI จ านวน....................หุ้น  
           ..........................................อาย ุ.........................ปี  ถือหุ้น TAKUNI จ านวน....................หุ้น  
           ...........................................อาย ุ.........................ปี  ถือหุ้น TAKUNI จ านวน...................หุ้น  
 

การมีส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและ / หรือทางอ้อม ในฐานะท่ีเป็นคู่สญัญากับบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) (ในกรณีท่ีมีสว่นได้เสยีโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะสว่นได้
เสยีพร้อมระบุมลูคา่ของรายการ)  
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

การถือหุ้น หรือการเข้าร่วมเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการของบริษัทท่ีประกอบกิจการ 

อนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ทาคนิู กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
(โปรดระบุช่ือห้างหุ้นสว่น/ ช่ือบริษัท จ านวนหุ้นท่ีถือ คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงและ  

ประเภทธุรกิจท่ีด าเนินการ)  
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

( )  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..................................................................รับทราบและให้ความยินยอม 

ในการถูกเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้า
ข้างต้นนีถู้กต้องครบถ้วน และเอกสารหลกัฐานท่ียื่นมาพร้อมกันนีเ้ป็นความจริงทุกประการ พร้อมกันนี ้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดโดยกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการ
ท่ีก ากบัดแูลบริษัท รวมทัง้หลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
     

     ลงช่ือ.............................................บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ  
             (..............................................)  
                                                                 วนัท่ี................................................ 
 

 



 

 

แบบเสนอค ำถำมล่วงหน้ำ 

ส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2561 

 

  

ช่ือ        นามสกลุ      

 

ทะเบียนหุ้นเลขท่ี           

 

ค าถาม :  

            

            

            

            

             

 

ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชุม ทาง E-mail ท่ี Thanasa.k@takuni.com หรือ 

สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาท่ี เลขานกุารบริษัท บมจ. ทาคนิู กรุ๊ป  4 /  ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนน
กาญจนาภิเษก  แขวงบางแค  เขตบางแค   กรุงเทพฯ 6  

 

 

mailto:Thanasa.k@takuni.com

