เลขที่ TG 106/63
วันที่ 20 ตุลาคม 2563.
เรื่ อง

การให้ สิ ท ธิ ผ้ ูถือ หุ้น เสนอวาระการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น และเสนอชื่ อบุค คลเพื่ อ เข้ ารั บ การ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้ า

เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษั ท ทาคูนิ กรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) (หรื อ TAKUNI ) ขอเรี ย นให้ ทราบว่า เพื่ อ ให้ เป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น TAKUNI จึงได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
วาระการประชุม รวมทังเสนอชื
้
่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น โดยสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเรื่ องต่างๆ
ข้ างต้ นได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 21 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่ได้ เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.takunigroup.com ภายใต้ หมวดสาหรับนักลงทุน
หัวข้ อเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิตา ตรี วีรานุวฒ
ั น์)
รองกรรมการ
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เอกสารแนบ
การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
สาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจาปี 2564
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณา
คัดเลื อกเป็ นกรรมการได้ ล่วงหน้ าก่อนการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริ ษัท ทาคู
นิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) จึงได้ กาหนดหลักเกณฑ์ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อ
กรรมการล่วงหน้ าเพื่อช่วยกลัน่ กรองให้ ได้ ระเบียบวาระที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทอย่างแท้ จริ ง และคัด
สรรบุคคลที่ มี คุณ สมบัติเหมาะสมเพื่ อให้ คณะกรรมการบรรษั ทภิ บาลและสรรหาได้ พิจ ารณา และให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
2. การเสนอวาระการประชุม
2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายที่ถือหุ้น
TAKUNI ต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันเสนอวาระการประชุม และนับจานวนหุ้น
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท (ไม่น้อยกว่า 40 ล้ านหุ้น)
2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2.1 ต้ องกรอก “ แบบเสนอวาระการประชุมผู้ ถือ
หุ้ น TAKUNI ประจ าปี 2564 ” พร้ อมเอกสารหลั ก ฐานที่ ก าหนดและส่ ง ถึ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท ที่
nita@takuni.com หรื อ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ เลขานุการบริ ษัท บมจ.ทาคูนิ กรุ๊ป 140/1 ซอย
นาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 21 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบเสนอ
วาระการประชุมฯ และลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
2.3 เรื่ องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม มีดงั นี ้
2.3.1 เรื่ อ งที่ ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม*
2.3.2 เรื่ องที่ ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรื อ
หน่วยงาน ที่ กากับ ดูแลบริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
2.3.3 เรื่ องที่บริษัทได้ ดาเนินการแล้ ว
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2.3.4 เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้ หรื อไม่
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด
2.3.5 เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
2.4 เรื่ องที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมโดยจะแจ้ ง
ในหนังสือนัดประชุมว่าเป็ นวาระที่กาหนดโดยผู้ถือหุ้น
2.5 เรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้ งเป็ นเรื่ องเพื่อทราบและชี ้แจง
เหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้ วย
________________________________________________
* เรื่ องที่กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม ได้ แก่
(1) เป็ นเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึง่ (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายทีถ่ ือหุ้นนับวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท)
(2) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และข้ อเท็จจริ งที่กล่าวอ้ าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(3) เป็ นเรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษัทจะดาเนินการให้ เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เป็ นเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ วในรอบสิบสองเดือนที่ผา่ นมา และเรื่ อง
ดังกล่าวได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อยละสิบ ของจานวนสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษั ท เว้ นแต่
ข้ อเท็จจริ งในการนาเสนอครัง้ ใหม่จะได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญจากข้ อเท็จจริ งในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นในครัง้ ก่อน
(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวง/เขตบางแค จังหวัดกรุ งเทพฯ 10160 โทร. 02-455-2888 แฟกซ์ . 02-455-2763
TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 140/1 KHANJANAPISEK RD., BANGKAE, BANGKAE, BANGKOK, THAILAND. 10160 Tel: 02-455-2888 Fax: 02-455-2763

3. การเสนอชื่อกรรมการ
3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายที่ถือหุ้น TAKUNI ต้ อง
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนวันเสนอชื่อกรรมการและนับจานวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
บริษัท (ไม่น้อยกว่า 40 ล้ านหุ้น)
3.2 ผู้ถือหุ้นที่มี คุณ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3.1 ต้ องกรอก “แบบเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อรั บ การ
พิจารณาคั ดเลื อกเป็ นกรรมการในการประชุมสามั ญผู้ ถือหุ้น TAKUNI ประจาปี 2564” และให้
บุค คลที่ ได้ รับ การเสนอชื่ อกรอกข้ อ มูล “ แบบข้ อ มู ล ของบุ ค คลที่ ได้ รับ การเสนอชื่ อ เพื่ อ รั บ การ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ “ ให้ ครบถ้ วนเพื่อประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ สาเนา
บัตรประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง หลักฐานการศึกษา และประวัตกิ ารทางานพร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อและ
เอกสารหลั ก ฐานที่ ก าหนด และ ส่ ง ถึ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท ที่ nita@takuni.com หรื อ ส่ ง ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนมาที่ เลขานุการบริ ษัท บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ ป 140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 21 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3.3 กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก “แบบเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรั บการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจาปี
2564” และลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
3.4 บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้
3.4.1 มีคุณ สมบัติถูกต้ องและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจากัด
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3.4.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริษัท
3.4.3 ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
3.5 บุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้ รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการ
ประชุม โดยจะแจ้ งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็ นผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจาปี 2564
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................... เป็ นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) จานวน ........................................................................... หุ้น
ที่อยูเ่ ลขที่ ...............................ถนน .................................... ตาบล/แขวง ........................................
อาเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ...................................... โทรศัพท์...............................
...................................... โทรสาร ....................................................................................................
E-mail (ถ้ ามี) ...............................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ดังนี ้
เรื่ องที่เสนอ:
............................................................................................................................................
วัตถุประสงค์: [ ] เพื่อพิจารณา [ ] เพื่อทราบ
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ
…………………………………………………………………………….……………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้ อเสนอข้ างต้ น จานวน ..................... แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุก
ประการ และยินยอมให้ บริษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ เป็ น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาบรรจุวาระดังกล่าว เข้ าเป็ นวาระในการประชุมสามัญ
ประจาปี ผู้ถือหุ้น
จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงลายมือชื่อ .............................................. ผู้ถือหุ้น
(................................................)
วันที่ .................................................
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานดังนี ้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ สาเนาใบหุ้นที่รับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อหนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล ต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ลงนามในแบบฟอร์ มนี ้ และรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างประเทศ) และรับรองสาเนาถูกต้ อง
4. ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้น มีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่ อ ชื่ อตัว ชื่ อสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และรับรองสาเนาถูกต้ อง
ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ ใช้ สาเนาแบบฟอร์ มนี ้ และกรอกข้ อมูลพร้ อมทังลงลายมื
้
่อชื่อให้
ครบถ้ วน

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจาปี 2564
ข้ า พเจ้ า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................. เป็ นผู้ถื อ หุ้ น
ของบริษัท 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 กรุ๊ป 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
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาบรรจุวาระดังกล่าว 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 นนิตบิ ุคคล ต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ลงนามในแบบฟอร์ มนี ้ และรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) และรับรองสาเนาถูกต้ อง
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัตขิ องผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ ได้ แก่ ประวัตสิ ่วนตัว ประวัตกิ ารศึกษา
ประสบการณ์การทางาน ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริ ษัทที่บคุ คลดังกล่าวเป็ นผู้บริ หารหรื อกรรมการ จานวนหุ้นที่
ถืออยู่ในบริ ษัท ส่วนได้ เสียกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย / บริ ษัทร่ วมของบริ ษัทหรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริ ษัท ที่อยู่ที่
ติดต่อได้ และข้ อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา รวมทังหนั
้ งสือยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอ
ชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัทหากได้ รับการคัดเลือก

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

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

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

ประวัติการทางาน (โปรดแนบประวัตกิ ารทางาน (Curriculum Vitae) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง)
ปี
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

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

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

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

สถานภาพการสมรส
ชื่อคูส่ มรส...........................................................................
ชื่อบุตร 1..........................................อายุ .........................ปี
2..........................................อายุ .........................ปี
3...........................................อายุ .........................ปี

ถือหุ้น TAKUNI จานวน....................หุ้น
ถือหุ้น TAKUNI จานวน....................หุ้น
ถือหุ้น TAKUNI จานวน....................หุ้น
ถือหุ้น TAKUNI จานวน...................หุ้น

การมี ส่วนได้ เสี ยทัง้ ทางตรงและ / หรื อทางอ้ อม ในฐานะที่ เป็ นคู่สัญ ญากับ บริ ษั ท ทาคูนิ กรุ๊ ป จ ากัด
(มหาชน) (ในกรณีที่มีส่วนได้ เสียโดยตรงหรื อโดยอ้ อม โปรดระบุลกั ษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้
เสียพร้ อมระบุมลู ค่าของรายการ)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
การถือหุ้น หรื อการเข้ าร่วมเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(โปรดระบุชื่อห้ างหุ้นส่วน/ ชื่อบริ ษัท จานวนหุ้นที่ถือ คิดเป็ นร้ อยละของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและ
ประเภทธุรกิจที่ดาเนินการ)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(2) ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว..................................................................รับทราบและให้ ความยินยอม
ในการถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลื อกตังเป็
้ นคณะกรรมการ และขอรับรองว่าข้ อมูลของข้ าพเจ้ า
ข้ างต้ นนีถ้ ูกต้ องครบถ้ วน และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้ อมกันนี เ้ ป็ นความจริ งทุกประการ พร้ อมกันนี ้
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ 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 2564

ชื่อ

นามสกุล

ทะเบียนหุ้นเลขที่

คาถาม :

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม ทาง E-mail ที่ nita@takuni.com หรื อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ เลขานุการบริ ษัท บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนา
ภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

