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เลขท่ี TG 084/64         

วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2564. 
 
เร่ือง  การให้สิทธิผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า 

เรียน    กรรมการและผู้จดัการ  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) (หรือ TAKUNI ) ขอเรียนให้ทราบว่าเพ่ือให้เป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้น TAKUNI  จงึได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
วาระการประชมุ รวมทัง้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น โดยส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565  ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเร่ืองตา่งๆ 
ข้างต้นได้ตัง้แตว่นัท่ี  2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564  โดยมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการตามท่ีได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี   www.takunigroup.com ภายใต้หมวดส าหรับนกัลงทุน 
หวัข้อเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 

                                          

                                    (นางสาวนิตา  ตรีวีรานวุฒัน์) 

                        รองกรรมการ 

 

tel:02-455-2888
http://www.takunigroup.com/
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เอกสารแนบ 

การเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจ าปี 2565 

 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา

คัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  บริษัท ทาคู
นิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) จึงได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นและช่ือ
กรรมการล่วงหน้าเพ่ือช่วยกลัน่กรองให้ได้ระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง  และคดั
สรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณา  และให้
ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 

2. การเสนอวาระการประชุม  
2.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้น  

TAKUNI ต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 90 วนั ก่อนวนัเสนอวาระการประชมุ และนบัจ านวนหุ้น
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัท (ไมน้่อยกวา่ 40 ล้านหุ้น)  

2.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก  “ แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือ
หุ้ น  TAKUNI ประจ าปี  2565 ”  พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีก าหนดและส่งถึงเลขานุการบริษัท ท่ี 
nita@takuni.com หรือ  ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาท่ีเลขานุการบริษัท  บมจ.ทาคนูิ กรุ๊ป 140/1 ซอย
นาวีเจริญทรัพย์  ถนนกาญจนาภิเษก  แขวงบางแค  เขตบางแค  กรุงเทพฯ 10160 

  ได้ตัง้แตว่นัท่ี  2  พฤศจิกายน 2564   - 31 ธนัวาคม 2564   เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  

กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบเสนอ
วาระการประชมุฯ และลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั  

 

2.3 เร่ืองท่ีจะไมรั่บพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ มีดงันี ้ 
2.3.1  เร่ืองท่ีก าหนดในมาตรา  89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 ท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ*  
2.3.2  เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงาน  ท่ีก ากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  

2.3.3  เร่ืองท่ีบริษัทได้ด าเนินการแล้ว  

tel:02-455-2888
mailto:nita@takuni.com
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2.3.4  เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถตดิตอ่ได้หรือไม่
ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด  
2.3.5  เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ  
 

2.4  เร่ืองท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจเุป็นวาระการประชมุโดยจะแจ้ง
ในหนงัสือนดัประชมุวา่เป็นวาระท่ีก าหนดโดยผู้ ถือหุ้น 

 

2.5  เร่ืองท่ีไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเร่ืองเพ่ือทราบและชีแ้จง
เหตผุลในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นด้วย 
________________________________________________  
*  เร่ืองที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่  

(1) เป็นเร่ืองที่ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึง่ (ผู้ ถือหุ้นรายเดยีวหรือหลายรายทีถื่อหุ้นนบัวมกนั
ได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท)  

(2) เป็นเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กลา่วอ้าง โดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุ
อนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 

(3) เป็นเร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ 
(4) เป็นเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสบิสองเดือนท่ีผา่นมา  และเร่ือง

ดงักล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  เว้นแต่
ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครัง้ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญัจากข้อเท็จจริงในขณะที่น าเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นในครัง้ก่อน 

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  
 

tel:02-455-2888
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3. การเสนอช่ือกรรมการ 
3.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอช่ือกรรมการต้องเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้น  TAKUNI ต้อง

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 120 วนั ก่อนวนัเสนอช่ือกรรมการและนบัจ านวนหุ้นรวมกนัไมน้่อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัท (ไมน้่อยกวา่ 40 ล้านหุ้น) 

 

3.2 ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจ าปี 2565”  และให้
บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือกรอกข้อมูล “ แบบข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ “ ให้ครบถ้วนเพ่ือประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ ส าเนา
บตัรประชาชน  หรือหนงัสือเดนิทาง หลกัฐานการศกึษา และประวตักิารท างานพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือและ
เอกสารหลักฐานท่ีก าหนด  และ ส่งถึงเลขานุการบริษัทท่ี nita@takuni.com หรือส่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนมาท่ีเลขานุการบริษัท  บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป  140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์  ถนนกาญจนาภิเษก  
แขวงบางแค  เขตบางแค  กรุงเทพฯ 10160   

ได้ตัง้แตว่นัท่ี 2  พฤศจิกายน 2564   - 31 ธนัวาคม 2564   เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  
 

3.3 กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก “แบบเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือรับการพจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจ าปี 
2564” และลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั  

 

3.4 บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จะต้องมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้ 
3.4.1 มีคุณสมบตัิถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด 

กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  
3.4.2  มีความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์อย่างสาคญัตอ่ธุรกิจของบริษัท  
3.4.3  ไมค่วรด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท  
 

3.5  บุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุช่ือในระเบียบวาระการ
ประชมุ โดยจะแจ้งในหนงัสือนดัประชมุวา่เป็นผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้น  
 
 

tel:02-455-2888


 

 

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจ าปี 2565 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................... เป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวน ........................................................................... หุ้น 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี ...............................ถนน .................................... ต าบล/แขวง ........................................ 
อ าเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ...................................... โทรศพัท์............................... 
...................................... โทรสาร ....................................................................................................  
E-mail (ถ้ามี) ...............................................................................................................................................  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ดงันี ้ 
เร่ืองท่ีเสนอ:  
 
............................................................................................................................................  
 
วตัถปุระสงค์:   [ ]  เพ่ือพิจารณา    [ ]  เพ่ือทราบ  
โดยมีเหตผุลและรายละเอียด คือ 
…………………………………………………………………………….……………………………….…  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………  
และมีเอกสารประกอบเพ่ือสนบัสนนุข้อเสนอข้างต้น จ านวน ..................... แผน่  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุ
ประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้   ทัง้นีข้้าพเจ้ายินยอมให้เป็น
ดลุยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาบรรจวุาระดงักลา่ว  เข้าเป็นวาระในการประชมุสามญั
ประจ าปีผู้ ถือหุ้น   

จงึลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน  
 

ลงลายมือช่ือ .............................................. ผู้ ถือหุ้น  
     (................................................)  

                                                                                      วนัท่ี .................................................  
 
หมายเหตุ :  ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้ 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นที่รับรองส าเนาถกูต้อง หรือหนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ
หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  



 

 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/
หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี ้และรับรองส าเนาถกูต้อง  

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) และรับรองส าเนาถกูต้อง  

4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือตัว ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่ว และรับรองสาเนาถกูต้อง  

 
ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้ส าเนาแบบฟอร์มนี ้และกรอกข้อมูลพร้อมทัง้ลงลายมื่อช่ือให้
ครบถ้วน  
 



 

 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ                                  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจ าปี 2565 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................. เป็นผู้ ถือหุ้ น

ของบริษัท ทาคนูิ 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 ทาคนูิ  กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวให้
ความยินยอมแล้ว 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้องทุก
ประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได้  ทัง้นีข้้าพเจ้ายินยอมให้เป็น
ดลุยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาบรรจวุาระดงักล่าว  เข้าเป็นวาระในการประชมุสามญั
ประจ าปีผู้ ถือหุ้น  จงึลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 

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

     (................................................) 
                                                                                     วนัท่ี ................................................. 
 
หมายเหตุ :  ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้ 

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

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิุคคล ต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิตบิคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือ
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจท่ีลงนามในแบบฟอร์มนี ้และรับรองส าเนาถกูต้อง  

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) และรับรองส าเนาถกูต้อง  

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือตวั ช่ือสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และ
รับรองส าเนาถกูต้อง  

5.  เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัขิองผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ ได้แก่ ประวตัสิ่วนตวั ประวตักิารศกึษา 

ประสบการณ์การท างาน ความสามารถ / ความเช่ียวชาญ รายช่ือบริษัทท่ีบคุคลดงักล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จ านวนหุ้นท่ี

ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกบับริษัทและบริษัทย่อย / บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัท ท่ีอยู่ท่ี

ตดิตอ่ได้ และข้อมลูอื่นๆ ท่ีเหน็สมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา   รวมทัง้หนงัสือยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอ

ช่ือเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคดัเลือก 



 

 

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพจิารณา 
เลือกตัง้เป็นกรรมการ 

   

    
(1) ช่ือ-นามสกลุ (ไทย)  ………………………………………………………………………….  
          (องักฤษ)  …………………………………………………………….……………  
 สญัชาต ิ  ………………………………………………………………………….  
 วนั/เดือน/ปี เกิด  ………………………………………………………อาย.ุ.................ปี  
(โปรดแนบส าเนาบตัรประชาชน/บตัรประจ าตวัข้าราชการ/หนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)  
ท่ีอยู ่ ……………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………….…… 
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้  ..………………………………………………………………………  
อาชีพ/สถานท่ีท างานปัจจบุนั ………………………………………………………………………..  
         …………………………………………………………………………  
 

วฒุิการศกึษา  (โปรดแนบส าเนาหลกัฐานการศกึษา พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)  
 

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

ประวตัิการท างาน (โปรดแนบประวตักิารท างาน (Curriculum Vitae) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)  
 

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

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



 

 

สถานภาพการสมรส  
 

ช่ือคูส่มรส...........................................................................  ถือหุ้น TAKUNI จ านวน....................หุ้น  
ช่ือบตุร 1..........................................อาย ุ.........................ปี  ถือหุ้น TAKUNI จ านวน....................หุ้น  
           2..........................................อาย ุ.........................ปี  ถือหุ้น TAKUNI จ านวน....................หุ้น  
           3...........................................อาย ุ.........................ปี  ถือหุ้น TAKUNI จ านวน...................หุ้น  
 
การมีส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและ / หรือทางอ้อม ในฐานะท่ีเป็นคู่สัญญากับบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) (ในกรณีท่ีมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบลุกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะส่วนได้
เสียพร้อมระบมุลูคา่ของรายการ)  
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
การถือหุ้น หรือการเข้าร่วมเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการของบริษัทท่ีประกอบกิจการ 
อนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
(โปรดระบช่ืุอห้างหุ้นส่วน/ ช่ือบริษัท จ านวนหุ้นท่ีถือ คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงและ 
ประเภทธุรกิจท่ีด าเนินการ)  
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

(2)  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..................................................................รับทราบและให้ความยินยอม 
ในการถูกเสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้า
ข้างต้นนีถู้กต้องครบถ้วน และเอกสารหลกัฐานท่ีย่ืนมาพร้อมกันนีเ้ป็นความจริงทุกประการ พร้อมกันนี ้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดโดยกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการ
ท่ีก ากบัดแูลบริษัท รวมทัง้หลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
     
     ลงช่ือ.............................................บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ  
             (..............................................)  
                                                                 วนัท่ี................................................ 
 
 



 

 

แบบเสนอค ำถำมล่วงหน้ำ 

ส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2565 

 

  

ช่ือ        นามสกลุ      

 

ทะเบียนหุ้นเลขท่ี           

 

ค าถาม :  

            

            

            

            

             

 
ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ทาง E-mail ท่ี nita@takuni.com หรือส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนมาท่ีเลขานกุารบริษัท บมจ. ทาคนูิ กรุ๊ป  140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนา
ภิเษก  แขวงบางแค  เขตบางแค   กรุงเทพฯ 10160 
 
 

mailto:nita@takuni.com
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