รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559
ณ ห้ องประชุมชัน้ 3 อาคารทาคูนิ
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพฯ

เปิ ดประชุมเวลา 14.00 น.
คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค ประธานกรรมการ ทำหน้ ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุม ประธำนฯ กล่ำวเปิ ด
กำรประชุมและแจ้ งต่อที่ประชุมว่ำ ขณะที่เริ่ มกำรประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นมำประชุมด้ วยตนเองจำนวน 23 รำยและผู้รับ
มอบฉันทะจำนวน 8 รำยรวมทั ้งหมดเป็ นจำนวน 31 รำย นับจำนวนหุ้นได้ ทั ้งสิ ้น 554,852,789 หุ้นคิดเป็ นร้ อย
ละ 69.3566% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษั ทฯ ครบเป็ นองค์ ประชุม ตำมกฎหมำยและ
ข้ อบังคับของบริ ษัท
คุณ ธนษา กิตติรดานั นท์ เลขานุ การบริ ษัท ทำหน้ ำที่เลขำนุกำรที่ประชุม โดยเลขำที่ประชุม ได้
แนะนำคณะกรรมกำรบริ ษัท คณะผู้บริ หำร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ตัวแทนอิสระซึง่ เป็ นผู้แทนในกำรนับคะแนน
ที่เข้ ำร่ วมประชุมดังนี ้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1. คุณวิศิษฎ์
อัครวิเนค
2. คุณเจริญ

ประจำแท่น

3. คุณชูพงศ์

ธนเศรษฐกร

4. คุณประเสริ ฐ
5. คุณกำญจนำ
6. คุณนิตำ

ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
ริ มพณิชยกิจ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน /
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรบริ หำร / กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม
1.คุณธีรชัย
อรุณเรื องศิริเลิศ

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
ทั ้งนี ้กรรมกำรที่เข้ ำร่ วมประชุมในครัง้ นี ้คิดเป็ นร้ อยละ 85.71 ของกรรมกำรทั ้งหมดของบริ ษัท
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คณะผู้บริหาร
1. คุณเจริ ญชัย อำนำจสมบูรณ์สขุ
2. คุณฉัตรประภำ จันทร์ ศรี
3. คุณฐิ ติมำ
ธนำปกิจ
4. คุณธนษำ
กิตติรดำนันท์
5. คุณสมชัย ก้ ำนบัวแก้ ว

รองกรรมกำรผู้จดั กำร ฝ่ ำยควำมปลอดภัย
รองกรรมกำรผู้จดั กำร ฝ่ ำยขำย
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
เลขำนุกำรบริ ษัท
กรรมกำรบริ ษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จำกัด
กรรมกำรบริ ษัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมกำรบริ ษัท รำชพฤกษ์ วิศวกรรม จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คุณไพบูล ตันกูล หัวหน้ ำทีมสอบบัญชี จำกบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด
ตัวแทนอิสระซึ่งเป็ นผู้แทนในการนับคะแนน
บริ ษัท โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
ประธำนฯ มอบหมำยให้ เลขำที่ประชุม ชีแ้ จงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประชุม และวิธีกำรออกเสียง
ลงคะแนน ในวำระต่ำง ๆ โดยเลขำนุกำรฯ ได้ ชี แ้ จงวิธีก ำรสอบถำมหรื อ แสดงควำมคิด เห็น กำรออกเสีย ง
ลงคะแนน กำรนับคะแนน และกำรประกำศผลคะแนนให้ ที่ประชุมได้ รับทรำบ
เลขำที่ป ระชุม เรี ยนชีแ้ จงวิธีกำรสอบถำมหรื อ แสดงควำมคิดเห็ น กำรออกเสียงลงคะแนน กำรนับ
คะแนน และกำรประกำศผลคะแนน ดังนี ้
การสอบถามหรือแสดงความเห็น
ขอให้ ท่ำนผู้ถือ หุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นแนะนำตัวโดยแจ้ ง
ชื่อ-นามสกุล และแจ้ งเรื่ องที่ต้องกำรสอบถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็น โดยกำรสอบถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นนั ้น
ขอให้ เป็ นกำรสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นตำมประเด็นของวำระกำรประชุม เพื่อให้ กำรประชุมเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง
เมื่อท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ ลงทะเบียนแล้ ว ท่ำนจะได้ รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ
โดยกำรออกเสียงลงคะแนนนั ้น ให้ 1 หุ้นมีสทิ ธิออกเสียงได้ 1 เสียง
ในกำรประชุม แต่ละวำระนัน้ ท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้ องยื่นบัตรลงคะแนนให้ ตรงกับวำระที่มี
กำรเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวำระ
ท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ำนใดเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉัน ทะท่ ำนนัน้ กรอกใบลงคะแนนเสีย งที่ บ ริ ษั ทฯ จัด ให้ และมอบให้ เจ้ ำหน้ ำที่ ของบริ ษั ท ฯ ในกรณี ที่ ท่ ำนไม่
ดำเนินกำรดังกล่ำว ให้ ถือว่ำท่ำนเห็นชอบกับมติตำมวำระที่ได้ นำเสนอ
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หำกท่ำนผู้ถือ หุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำเครื่ อ งหมำยลงคะแนนม ำกกว่ำ 1 ช่อ ง จะถือ ว่ำเป็ นบัตรเสีย
ยกเว้ นผู้ถือหุ้นต่ำงประเทศที่แต่งตั ้งคัสโตเดียนในประเทศไทย ในกรณีที่บตั รเสีย บริ ษัทฯจะถือว่ำท่ำนงดออกเสียง
กับมติตำมวำระที่ได้ นำเสนอ
ในกำรรวบรวมผลกำรลงคะแนนเสียง ท่ำนที่ไม่ได้ สง่ ใบลงคะแนนบริ ษัทฯ จะถือว่ำท่ำนเห็นด้ วยกับวำระ
นั ้น บริ ษัทฯ ได้ ใช้ ระบบBarcode ในกำรนับกำรออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ
วาระที่ 1, 3 ,4 , 5 , 6 , 8 เป็ นวำระปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและออก
เสียง
วาระที่ 2 เรื่ อง รั บทรำบรำยงำนกิจกำรประจำปี 2559 เป็ นเรื่ องเสนอเพื่อทรำบจึงไม่มีกำรลงคะแนนใน
วำระนี ้
วาระที่ 7 เรื่ อง พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจำปี 2559 โดยวำระนีต้ ้ องผ่ำนมติอ นุมัติ
ด้ วยคะแนนเสียงมำกกว่ำสองในสำมของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและออกเสียง
ในกรณีผ้ รู ับมอบฉันทะที่ยื่นใบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึง่ ผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนนมำแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ นำ
คะแนนเสียงของท่ำนไปบันทึกไว้ ในระบบเพื่อลงมติสำหรับวำระนั ้น ๆ แล้ ว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกแบบ
ลงคะแนนใด ๆ อีก
เพื่อให้ กำรประชุมเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อ งและมีประสิทธิภำพ บริ ษัทฯ จะแจ้ งผลกำรนับคะแนนเสียงในวำระ
ถัดไป
ทั ้งนีเ้ มื่อสิ ้นสุดกำรประชุม ฯ บริ ษั ทฯ ขอควำมกรุ ณ ำท่ำนผู้ถือ หุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่ำน มอบใบ
ลงคะแนนที่เหลือทั ้งหมดให้ กบั เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทฯ เพื่อนำคะแนนของท่ำนไปบันทึกไว้ ในระบบกำรนับคะแนน
เลขาที่ป ระชุ ม ได้ เชิญ ตัวแทนอำสำสมัครจำกผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นำงสำวเมริ กำ ตรรกวำทกำร ทำ
หน้ ำที่เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้ ำร่ วมสังเกตุกำรณ์ และเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธำนฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำระเบียบวำระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2558

ประธำนฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2
ธันวำคม 2558 โดยเชิญเลขำนุกำรฯ เป็ นผู้ชี ้แจงรำยละเอียดในวำระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
เลขาที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทรำบว่ำ บริ ษัทฯ ได้ จัดกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2558 ซึ่งได้ ส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ กับกระทรวงพำณิชย์ และได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ทั ้งนี ้คณะกรรมกำรบริ ษั ทพิจำรณำแล้ ว เห็นว่ำได้ มีกำรบันทึกวำระกำรประชุมไว้ อย่ำงครบถ้ วน และ
ถูกต้ องแล้ ว
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ประธานฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ซักถำมรำยละเอียดและข้ อ สงสัยต่ ำง ๆ เมื่อ ไม่มี ผ้ ูถือ หุ้นท่ำนใดมี
ข้ อสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำรั บรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1
/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2558 ตำมรำยละเอียดที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่ำวข้ ำงต้ น
มติ
ที่ประชุมได้ พิจำรณำแล้ วมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2558เมื่อวันที่
2 ธันวำคม 2558
โดยที่ประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นได้ มีมติรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือ หุ้นซึ่งมำประชุม และออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
562,171,508
เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ 100.000 )
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 )
งดออกเสียง
0
เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 )
วาระที่ 2
รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2558
ประธานฯ ได้ เชิญให้ คณ
ุ นิตำ ตรี วรี ำนุวฒ
ั น์ ในฐำนะกรรมกำร เป็ นผู้ชี ้แจงรำยงำนกิจกำร
ประจำปี 2558 ดังกล่ำว
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมโดยแบ่งแยกธุรกิจเพื่อให้ เกิด
ควำมเข้ ำใจได้ ง่ำยขึ ้นดังรำยละเอียดดังต่อไปนี ้ บริ ษัทแบ่งย่อยทั ้งหมด 6 บริ ษัท

โดยรำยได้ รวมของปี 2558 เพิ่มขึ ้น 148.34 ล้ ำน ซึง่ ไม่เป็ นไปตำมเป้ำหมำย โดยรำยได้ จำกกำรจำหน่ำย
แก๊ ส LPG ลดลงเนื่องจำกรำคำน ้ำมันที่ลดลง รำยได้ หลักส่วนใหญ่มำจำกธุรกิจก่อสร้ ำง โดยแผนธุรกิจในปี 2559
คือ
1. ด้ ำนแก๊ สโดยจะเปิ ดคลังปทุม ซึง่ จะทำกำรเปิ ดในเดือน พฤษภำคม 2559 เพื่อใช้ สำหรับกำร
กระจำยสินค้ ำเพิ่มขึ ้น
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2. ด้ ำนกำรขนส่งโดยมีกำรทำสัญญำกำรขนส่งแอมโมเนียกับทำง บริ ษัท ปตท. จำกัด
(มหำชน)
3. ด้ ำนทดสอบได้ ทำกำรเปิ ดบริ ษัท รำชพฤกษ์ วิศวกรรม จำกัด (สำขำระยอง) และอนำคต
ข้ ำงหน้ ำจะทำกำรเปิ ดบริ ษัท ที่หำดใหญ่
4. ด้ ำนกำรก่อสร้ ำงได้ ทำกำรเพิ่มทุนกับ บริ ษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 7
เมษำยน 2559 เดิมถือหุ้นอยู่ 47.72% เพิ่มเป็ น 51.28% ซึง่ ปี 2559 บริ ษัท ซีเอ แซด (
ประเทศไทย ) จำกัด ได้ มีกำรเซ็นสัญญำงำนแล้ ว 158 ล้ ำน
ประธานฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ
คุณบรรจง คงพิชิต ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถำมเพิ่มเติมในที่ประชุมเกี่ยวกับกำรขนส่ง ของ บริ ษัท ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จำกัด สำมำรถดำเนินกำรจัดทำงบกำรเงินรวมได้ เลยหรื อไม่ หลังจำกถือหุ้น 51.28% แล้ ว
คุณฐิตมิ า ธนาปกิจ ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทรำบว่ำวันที่ 7 เมษำยน
2559 เป็ นวันที่บริ ษัทย่อย (บริ ษัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ) ไปลงทุนเพิ่มในบริ ษัท บริ ษัท ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย) จำกัด จึงสำมำรถนำงบกำรเงินของบริ ษัท ซี เอ แซด(ประเทศไทย) จำกัด จัดทำเป็ นงบกำรเงินรวมของกลุม่
บริ ษัทได้ ตั ้งแต่วนั ที่ 7 เมษำยน 2559 เป็ นต้ นไป
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิม่ เติม เลขำที่ประชุมแจ้ งต่อท่ำนผู้ถือหุ้นว่ำ วำระนี ้ไม่มีกำร
ลงคะแนนเนื่องจำกเป็ นเรื่ องแจ้ งเพื่อทรำบ
มติ ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนกิจกำรประจำปี 2558
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2558 โดยเชิญคุณฐิ ติมำ ธนำปกิจ ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงรำยละเอียดในวำระนี ้ต่อที่ประชุม
เพื่อพิจำรณำ
คุณฐิตมิ า ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ ชี ้แจงผลกำรประกอบกำรของกลุม่ บริ ษัทปี
2558 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
กลุ่ม บริ ษั ท มีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรำยได้ ก่อ สร้ ำงคลังเพิ่ม ขึ ้น (220 ล้ ำนบำท) และรำยได้ จำกกำร
ทดสอบระบบควำมปลอดภัย เพิ่มขึ ้น (12.51 ล้ ำนบำท) แม้ ว่ำรำยได้ จำกกำรขำยก๊ ำซ LPG และรำยได้ จำกกำร
ติดตั ้งระบบก๊ ำซรถยนต์ลดลง (9.68 ล้ ำนบำท)
มีอัตรำกำไรขัน้ ต้ นเพิ่ ม ขึน้ จำกธุรกิ จรั บ เหมำก่ อ สร้ ำงที่ มีกำไรขัน้ ต้ น 25.97% และกำไรจำกกำรปรั บ
โครงสร้ ำงต้ นทุนแก๊ ส
ทั ้งนี ้อัตรำกำไรขั ้นต้ นจำกธุรกิจทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยลดลง จำก 50.19% เหลือ 44.65%
เนื่องจำกต้ นทุนบุคลำกรเพิ่มขึ ้นมำก นอกจำกนี ้บริ ษัทได้ ตั ้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ ำคงเหลือสำหรับระบบแก๊ สใน
รถยนต์ เนื่องจำกสถำนกำรณ์รำคำพลังงำน ที่กระทบต่อกำรติดตั ้งใหม่
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กำไรสุทธิ เพิ่ ม ขึน้ เนื่อ งจำกกำไรจำกกำรรั บเหมำก่อ สร้ ำงคลังก๊ ำซ แม้ ว่ำจะมี ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร
เพิ่มขึ ้น
กลุ่ม บริ ษั ทมี สินทรั พย์ เพิ่ม ขึ ้น 193 ล้ ำนบำท เนื่องจำกลูกหนีง้ ำนรั บเหมำก่อสร้ ำง 50 ล้ ำนบำท เงินให้
กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน จำนวน 84 ล้ ำนบำท และเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย จำนวน 167 ล้ ำนบำท โดยเงินสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลดลง 88 ล้ ำนบำท และสินค้ ำคงเหลือลดลง 19 ล้ ำนบำท จำกกำรตั ้งค่ำเผื่อกำรลด
มูลค่ำ
มีหนี ้สิน เพิ่ม ขึ ้น 152 ล้ ำนบำท เนื่อ งจำก เงินกู้ยืม ระยะสั ้น จำกสถำบันกำรเงิน จำนวน 214 ล้ ำนบำท
ภำษี เงินได้ นิติบุคคลค้ ำงจ่ำยเพิ่มขึน้ 7.5 ล้ ำนบำท และหนีส้ ินตำมสัญ ญำเช่ำกำรเงิน เพิ่ม ขึ ้น 3 ล้ ำนบำท โดย
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น ลดลง 73 ล้ ำนบำท
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น 41 ล้ ำนบำท จำกกำไรจำกกำรดำเนินงำนในปี 2558 จำนวน 65 ล้ ำนบำท และ
จ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภำคม 2559 จำนวน 24.156 ล้ ำนบำท
โดยมีรำยละเอียดปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจำปี 2558 หน้ ำที่ 59-66 ซึ่งได้ ส่งให้ กับท่ำน ผู้ถือหุ้นพร้ อ ม
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว
คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบกำรเงินรวมของ
บริ ษั ทและบริ ษัทย่อ ย และงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรของบริ ษั ทซึ่งประกอบด้ วย งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ
เฉพำะกิจ กำร ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2558 และงบกำไรขำดทุน เบ็ด เสร็ จ รวมและเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพำะกิจกำรสำหรั บรอบบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ซึง่ ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริ ษัท ไพร้
ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด และได้ ผ่ำนกำรสอบทำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผ่ำนกำรอนุมัติ
ของคณะกรรมกำรบริ ษัทแล้ ว
ประธานฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือ หุ้น ซักถำมรำยละเอีย ดและข้ อ สงสัยต่ ำง ๆ เมื่ อ ไม่ มีผ้ ูถือ หุ้นท่ ำนใดมี
ข้ อสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจำปี สำหรั บรอบบัญ ชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ตำมรำยละเอียดที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่ำวข้ ำงต้ น
มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
โดยที่ประชุม สำมัญ ผู้ถือ หุ้นได้ มีมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
570,695,0080 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
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วาระที่ 4
พิจารณาอนุ มัตกิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2558 และการจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และกำรจ่ำยเงินปั นผล โดย
เชิญเลขำที่ประชุมเป็ นผู้ชี ้แจงรำยละเอียดในวำระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
เลขาที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทรำบว่ำ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี
2558 โดยไม่มียอดขำดทุนสะสม บริ ษัทฯจึงสำมำรถพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ตำมพระรำชบัญญัติ
บริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ทั ้งนี ้บริ ษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่
น้ อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครั ง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุม ภำพันธ์ 2559 ที่ประชุม มีมติให้
จ่ำยเงินปั นผลสำหรับรอบระยะเวลำสำหรั บงวด วันที่ 1 มกรำคม 2558 – วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นใน
อัตรำหุ้นละ 0.032695 บำท รวมเป็ นเงินปั นผลทั ้งสิ ้น 26,156,000 บำทคิดเป็ นร้ อยละ 40 ของงบกำรเงินรวม
ซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษั ทฯ และบริ ษั ทได้ กำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 25 พฤษภำคม
2559
บริษัทได้ แสดงตารางเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปั นผลกับปี ที่ผ่านมาดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กำไรสุ ทธิจำกงบกำรเงิน (บำท)

ปี 2558

ปี 2557

64,819,316

27,178,094

-

15,000,000(1)

800,000,000(2)

400,000,000

0.032695

0.46

-

0.40

0.032695

0.06

26,156,000

30,000,000

40
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2. จำนวนหุ ้น
2.1 จำนวนหุ ้นที่จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล (หุ ้น)
2.2 จำนวนหุ ้นที่จ่ำยเงินปันผลประจำปี (หุ ้น)
3. รวมเงินปันผลจ่ ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
3.1 เงินปันผลระหว่ำงกำล (บำท/หุ ้น)
3.2 เงินปันผลประจำปี (บำท/หุ ้น)
4. รวมเงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้ น (บำท)
5. สัดส่ วนกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกับกำไรสุ ทธิแต่ละปี (ร้อยละ)
(1)

จำนวนหุ้น ก่อนจดทะเบียนเข้ำตลำด MAI

(2)

จำนวนหุ้น ณ วันที่บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและชำระเต็มมูลค่ำแล้วเมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2559
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และได้ จัดสรรกำไรสุทธิจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่ำร้ อย
ละ 5 เป็ นจานวนเงิน 1,420,000 บาท
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558และกำรจ่ำยเงินปั นผล
โดยกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date for Dividend) ในวันพุธที่ 16 มีนำคม 2559 และ
ให้ รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนำคม 2559 และกำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันพุธที่ 25 พฤษภำคม
2559
ประธานฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ เมื่อไม่มีผ้ ถู อื หุ้นท่ำนใดมี
ข้ อสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และกำร
จ่ำยเงินปั นผล ตำมรำยละเอียดที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่ำวข้ ำงต้ น
มติ ที่ ป ระชุม มี ม ติ อ นุมัติ จ่ำ ยเงินปั น ผลในอัต รำหุ้น ละ 0.032695 บำท รวมเป็ นเงิน ปั น ผลทัง้ สิน้
26,156,000 บำทคิดเป็ นร้ อยละ 40 ของงบกำรเงินรวม ซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษั ทฯ และ
บริ ษัทได้ กำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 25 พฤษภำคม 2559
โดยกำหนดรำยชื่อ ผู้ถือ หุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date for Dividend) ในวัน พุธที่ 16 มีนำคม
2559 และให้ รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวัน พฤหัสบดี ที่ 17 มีนำคม 2559 และกำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันพุธที่ 25
พฤษภำคม 2559 และได้ จดั สรรกำไรสุทธิจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ไม่น้อย
กว่ำร้ อยละ 5 เป็ นจานวนเงิน 1,420,000 บาท
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
570,695,008 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธำนฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตั ้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ โดยเชิญ
เลขำที่ประชุม เป็ นผู้ชี ้แจงรำยละเอียดในวำระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
ทั ้งนี ้เพื่อเป็ นไปตำมหลักธรรมมำภิบำล และควำมโปร่ งใส ประธำนฯจึงเชิญคุณเจริ ญ ประจำแท่นเป็ น
ประธำนในที่ประชุมแทน และเรี ยนเชิญผู้ถกู เสนอชื่อดังกล่ำวออกจำกห้ องประชุม เพื่อเปิ ดโอกำสให้ ท่ำนผู้ถือ
หุ้นได้ สอบถำม และแสดงข้ อคิดเห็นได้ อย่ำงเต็มที่
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เลขำที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทรำบว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ
ข้ อ บังคับของบริ ษั ทฯ ข้ อ 17 กำหนดให้ “ในกำรประชุม ผู้ถือ หุ้นสำมัญ ประจำปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมกำรออกจำก
ตำแหน่งจำนวนหนึง่ ในสำม (1/3) เป็ นอัตรำ ถ้ ำ จำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออก
โดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสำม(1/3) กรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งอำจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ำ มำรั บตำแหน่ง
อีกได้ กรรมกำรที่ต้องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริ ษัทนั ้น ให้ จับสลำกกันส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้ กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ นั ้นเป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง ” และข้ อบังคับของบริ ษั ทฯ ข้ อ
36 (4) กำหนดให้ ที่ประชุมสำมัญประจำปี “พิจำรณำเลือกตั ้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำม
วำระ ” ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครัง้ นี ้ มีกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระจำนวน 3 คน ได้ แก่
1. คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค

ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

2. คุณชูพงศ์ ธนเศรษฐกร

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ

3. คุณนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

กรรมกำรบริ ษัท

คณะกรรมกำรบริ ษั ท (ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้ เสีย) พิจำรณำแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นแต่งตั ้งกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระทั ้ง 3 ท่ำน ได้ แก่ คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค คุณชูพงศ์ ธน
เศรษฐกร และคุณนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดเดิมต่อไปอีกวำระหนึง่
โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทมีควำมเห็นว่ำ บุคคลดังกล่ำว เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ วุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และเป็ นผู้ที่ปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ มี
ควำมระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด
พ.ศ. 2535 ดังนัน้ จึงเป็ นผู้ที่มีควำมเหมำะสมที่จะกลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดเดิม ของ
บริ ษัทฯ ต่อไปอีกวำระหนึง่
ประธานฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ เมื่อไม่มีผ้ ถู อื หุ้นท่ำนใดมี
ข้ อสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตั ้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่ง
ตำมวำระ ตำมรำยละเอียดที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่ำวข้ ำงต้ น
เลขาที่ประชุม แจ้ งต่อท่ำนผู้ถือหุ้นว่ำ วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน จะมีกำรออกเสียงลงคะแนน แต่งตั ้ง
กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล ได้ แก่ คุณ วิศิษ ฎ์ อัครวิเนค คุณ ชูพงศ์ ธนเศรษฐกร และคุณ นิ ตำ ตรี วีรำนุวัฒ น์
ตำมลำดับ
มติ
ที่ประชุมมีมติแต่งตั ้งกรรมกำรทั ้งสำมท่ำนที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระข้ ำงต้ นที่ได้ รับกำรเสนอ
ชื่อกลับเข้ ำดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึง่ โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือ
หุ้นซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
5.1 อนุ มั ติ แ ต่ งตั ง้ คุ ณ วิ ศิ ษ ฎ์ อั ค รวิ เ นค ด ำรงต ำแหน่ ง ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิ ส ระ /
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
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โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
570,695,008 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
5.2 อนุ มัติแต่ งตัง้ คุ ณ ชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
570,695,008 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 98.2954)
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
5,203,700 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
1.7046)
5.3 อนุมัตแิ ต่ งตัง้ คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท (และเพื่อให้ เป็ นไปตำมหลัก
ธรรมำภิบำลที่ดี และเพื่อควำมโปร่ งใสคุณนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ ได้ งดออกเสียงในวำระนี ้)
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
418,085,006 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 73.2589)
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 00.0000)
งดออกเสียง
152,610,002 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 26.7411)
วาระที่ 6 พิจารณาการเพิ่มจานวนกรรมการของบริ ษัท 7 ท่ านเป็ น 8 ท่ านโดยพิจารณาแต่ งตัง้ นายสม
ชัย ก้ านบัวแก้ วเป็ นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม
ประธาน ฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตั ้งนำยสมชัย ก้ ำนบัวแก้ วเข้ ำเป็ นกรรมกำรบริ ษัทเพิ่มเติม โดย
เชิญเลขำที่ประชุม เป็ นผู้ชี ้แจงรำยละเอียดในวำระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
เลขาที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทรำบว่ำคณะกรรมกำรเห็นสมควรแต่งตั ้งกรรมกำรเพิ่มเติมจำนวน
1 ท่ำน ดังนั ้นจำนวนกรรมกำรของบริ ษัทจะเพิ่มขึ ้นจำก 7 ท่ำนเป็ น 8 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอต่อ
ที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น พิ จำรณำอนุมัติ แต่ งตัง้ นำยสมชัย ก้ ำนบัวแก้ ว ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรคนใหม่ ของบริ ษั ท
เนื่องจำกนำยสมชัย ก้ ำนบัวแก้ ว เป็ นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ ด้ำนธุรกิ จ อันจะเป็ นประโยชน์
ต่ อ กำรด ำเนิ น งำนและกำรบริ ห ำรจั ด กำรของบริ ษั ท ตลอดจนมี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ ำมตำม
พระรำชบัญ ญั ติบริ ษั ทมหำชันจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่ ม เติม ) และพระรำชบัญ ญั ติบริ ษั ท
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มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกำศที่เกี่ยวข้ อง ทั ้งนี ้ขอแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อ
กรรมกำรในหนังสือ รั บรองบริ ษั ท จำกกรรมกำร 7 ท่ำนเป็ น 8 ท่ำน โดยเพิ่ม นำยสมชัย ก้ ำนบัวแก้ ว โดยดำรง
ตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริ ษัท และกรรมกำรบริ หำรเพิ่มเติม
ประธานฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ซักถำมรำยละเอียดและข้ อ สงสัยต่ ำง ๆ เมื่อ ไม่มี ผ้ ูถือ หุ้นท่ำนใดมี
ข้ อสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำกำรเพิ่มจำนวนกรรมกำรของบริ ษัท 7 ท่ำนเป็ น 8
ท่ำนโดยพิจำรณำแต่งตั ้งนำยสมชัย ก้ ำนบัวแก้ ว โดยดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริ ษัท และกรรมกำรบริ หำร
เพิ่มเติม
มติ

ที่ประชุม มีม ติ พิจำรณำกำรเพิ่ม จำนวนกรรมกำรของบริ ษั ท 7 ท่ำนเป็ น 8 ท่ำนโดยพิจำรณำ

แต่งตั ้งนำยสมชัย ก้ ำนบัวแก้ วโดยดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริ ษัท และกรรมกำรบริ หำรเพิ่มเติม
โดยที่ประชุม สำมัญ ผู้ถือ หุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

570,348,308 เสียง
85,900 เสียง
260,800 เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ
(คิดเป็ นร้ อยละ
(คิดเป็ นร้ อยละ

(99.9392)
(0.0151)
(0.0457)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2559
คุณเจริ ญ ประจาแท่ น ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ เชิญคุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค คุณ ชูพงศ์ ธน
เศรษฐกร และคุณนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ กลับเข้ ำมำในที่ประชุม
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจำปี 2559 โดยเชิญเลขำที่ประชุม
เป็ นผู้ชี ้แจงรำยละเอียดในวำระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
เลขาที่ป ระชุ ม เรี ยนชี แ้ จงให้ ที่ประชุม ทรำบว่ำ ตำมพระรำชบัญ ญั ติบริ ษั ทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
มำตรำ 90 กำหนดให้ “ห้ ำมมิให้ บริ ษั ทจ่ำยเงินหรื อ ทรั พ ย์ สิน อื่นใดแก่กรรมกำร เว้ นแต่เป็ นค่ำตอบแทนตำม
ข้ อบังคับของบริ ษัท” และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 22 กำหนดให้ “กรรมกำรมีสิทธิได้ รับค่ำตอบแทนจำกบริ ษัทใน
รูปของเงินรำงวัล เบี ้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”
ทั ้งนี ้คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่ำตอบแทน
กรรมกำร ประจำปี 2559 เป็ นรู ปแบบรำยเดือน ค่ำเบี ้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่ นๆ เป็ นจำนวนเงิน
ไม่เกิน 2,000,000 บำท (สองล้ ำนบำทถ้ วน) โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและควำมเกี่ยวโยง
กับผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ซึ่งสอดคล้ องกับสภำวะโดยทั่วไปของตลำด และอุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึง
ควำมเหมำะสมกับกำรทำหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
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ประธานกรรมการบริษัท
ได้ รับค่ำตอบแทนเป็ นรูปแบบรำยเดือนจำนวน 30,000 บำท/คน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้ รับค่ำตอบแทนเป็ นรูปแบบรำยเดือนจำนวน 30,000 บำท/คน/เดือน
กรรมการอิสระ
ได้ รับค่ำตอบแทนเป็ นรูปแบบรำยเดือนจำนวน 25,000 บำท/คน/เดือน
กรรมการบริษัทที่เป็ นผู้บริหาร
ได้ รับค่ำตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมจำนวน 10,000 บำท/คน/ครัง้ ที่เข้ ำประชุม
( ทั ้งนี ้ถ้ ำมีกำรรับตำแหน่งมำกกว่ำหนึ่งตำแหน่งให้ รับค่ำตอบแทนเพียงตำแหน่งเดียวในอัตรำที่สงู ที่สดุ )
และในปี 2558 บริ ษัทฯได้ จ่ำยค่ำเบี ้ยประชุมกรรมกำรอิสระทั ้ง 4 ท่ำน ต่อจำนวนครัง้ ที่เข้ ำประชุมเป็ น
จำนวนเงิน 727,000 บำท ส่วนกรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำรทั ้ง 3 ท่ำนไม่ขอรับค่ำเบี ้ยประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ เมื่อไม่มีผ้ ถู อื หุ้นท่ำนใดมีข้อสอบ
ถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจำปี 2559 ตำม
รำยละเอียดที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่ำวข้ ำงต้ น
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจำปี 2559 เป็ นรูปแบบรำยเดือน โดยจ่ำยเป็ นค่ำเบี ้ย
ประชุม เงินบ ำเหน็ จ และผลตอบแทนอื่น ๆ ในส่ว นกรรมกำรบริ ษั ท ที่เป็ นผู้บริ หำรได้ รั บค่ ำตอบแทนเป็ นเบีย้
ประชุม/ครัง้ ที่เข้ ำประชุม เป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บำท( สองล้ ำนบำทถ้ วน)
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั ้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

570,695,008 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ
(คิดเป็ นร้ อยละ
(คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000)
0.0000)
0.0000)

วาระที่ 8 อนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2559
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั ้งผู้สอบบัญ ชี และกำหนดค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญ ชีประจำปี
2259 โดยเชิญเลขำนุกำรฯ เป็ นผู้ชี ้แจงรำยละเอียดในวำระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
เลขาที่ป ระชุม เรี ยนชีแ้ จงให้ ที่ประชุม ทรำบว่ำ ตำมพระรำชบัญ ญัติบริ ษั ทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
มำตรำ 120 กำหนดให้ “ที่ประชุม สำมัญ ผู้ถือ หุ้นประจำปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี ในกำรแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ” และมำตรำ 121 กำหนดให้
“ผู้สอบบัญ ชีต้องไม่เป็ นกรรมกำร พนักงำน ลูกจ้ ำง หรื อ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้ ำที่ใด ๆ ของบริ ษัท ” และข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 (6) กำหนดให้ ที่ประชุมสำมัญประจำปี “พิจำรณำแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่ำ
สอบบัญชี ” และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และ ตลำดหลักทรั พย์ มีประกำศเมื่อวันที่ 12 ตุลำคม
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2548 “ให้ บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้ มีกำรหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทกุ 5 ปี โดย
บริ ษัทฯ สำมำรถแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีรำยใหม่ที่สงั กัดสำนักงำนสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรำยเดิมได้ ”
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจำรณำและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท ฯ เพื่อพิจำรณำเสนอที่ประชุม
สำมัญ ผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีจำกบริ ษั ท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด เป็ นผู้สอบบัญ ชีของ
บริ ษั ท ฯ ประจำปี 2559 เนื่ อ งจำกมี ม ำตรฐำน และมี ค วำมเชี่ ยวชำญในกำรสอบบัญ ชี ร วมทัง้ ยังสำมำรถให้
คำแนะนำ ให้ คำปรึกษำในเรื่ องเกี่ยวกับกำรบัญชี ภำษีอำกร และระบบกำรควบคุมภำยใน
นอกจำกนั ้นเมื่อได้ พิจำรณำเปรี ยบเทียบปริ มำณงำน และอัตรำค่ำสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่ำ
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด มีค่ำสอบบัญชีที่เหมำะสม โดยกำหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนหนึ่ง
ต่อไปนี ้ หรื อผู้สอบบัญชีท่ำนอื่นที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีจำกบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์
เฮำส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด เป็ นผู้ทำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษัทฯ และลงนำม
ในรำยงำนกำรสอบบัญชี
1. นำยไพบูล ตันกูล
ทะเบียนใบอนุญำตเลขที่ 4298
2. นำยขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ทะเบียนใบอนุญำตเลขที่ 3445
3. นำงณฐพร พันธุ์อดุ ม
ทะเบียนใบอนุญำตเลขที่ 3430
ทั ้งนี ้บริ ษั ท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญ ชีที่เสนอแต่งตั ้งทัง้ 3 ท่ำน ไม่ มี
ควำมสัมพันธ์ และ/หรื อ ไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ำว
แต่อ ย่ำงใด และไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษั ทฯ จึงมีควำมเป็ นอิสระในกำรตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นต่องบ
กำรเงินของบริ ษัทฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ เพื่อกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559
เป็ นเงินจำนวน 813,000 บำท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสำมพันบำทถ้ วน) ซึ่งไม่รวมค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ดที่เ กิดขึ ้นจริ ง
ระหว่ำงกำรปฏิบตั ิงำน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจำรณำแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ง ตั ้งนำย
ไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญ ำตทะเบียนเลขที่ 4298 หรื อนำยขจรเกียรติ อรุ ณ ไพโรจนกุล ผู้สอบบัญ ชีรับ
อนุญำตทะเบียนเลขที่ 3445 หรื อนำงณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 3430 หรื อผู้สอบ
บัญชีท่ำนอื่นที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบ ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีจำกบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอ
เอส จำกัด เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษั ทฯ ประจำปี 2559 โดยมีค่ำสอบบัญ ชีเป็ นจำนวนเงิน 813,000 (แปดแสน
หนึง่ หมื่นสำมพันบำทถ้ วน) ซึง่ ไม่รวมค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ ้นจริ งระหว่ำงกำรปฏิบตั ิงำน
ประธานฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ซักถำมรำยละเอียดและข้ อ สงสัยต่ ำง ๆ เมื่อ ไม่มี ผ้ ูถือ หุ้นท่ำนใดมี
ข้ อสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีประจำปี 2558 ตำมรำยละเอียดที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่ำวข้ ำงต้ น
มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และกำหนดค่ำ ตอบแทนของผู้สอบบัญ ชีประจำปี 2559

โดย

แต่งตั ้งนำยไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญ ำตทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรื อนำยขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล
13

ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ ำตทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรื อนำงณฐพร พันธุ์อุดมผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่
3430 และ/หรื อผู้สอบบัญ ชีท่ำนอื่นที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีจำกบริ ษัท ไพร้ ซวอ
เตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจำปี 2559 โดยมีค่ำสอบบัญชีเป็ นจำนวนเงิน
ไม่เกิน 813,000 บำท (แปดแสนหนึง่ หมื่นสำมพันบำทถ้ วน) ซึง่ ไม่รวมค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ ้นจริ งระหว่ำงกำร
ปฏิบตั ิงำน
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
570,695,008 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
วาระที่ 9
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้ กล่ำวขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่ได้ สอบถำมข้ อมูลของบริ ษัทฯ และเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ เพิ่มเติม
เลขาที่ประชุมได้ เรี ยนชีแจงที่ประชุมว่ำตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 105
วรรค 2 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทั ้งหมด จะขอให้
ที่ประชุมพิจำรณำเรื่ องอื่น นอกจำกที่กำหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”
คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรบรรจุวำระนี ้เพื่อเปิ ดโอกำสแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ ที่ประชุม
พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจำกที่คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ กำหนดไว้ ในกำรประชุมครัง้ นี ้
คุ ณ ธนพั ฒ น์ จิร เวชวงศ์ ส กุ ล ผู้ รับ มอบฉั น ทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ ล งทุ นไทย ได้ สอบถำม
เพิ่มเติมในที่ประชุมเกี่ยวกับ โครงกำรแนวร่ วมกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ที่ บริ ษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด ( มหำชน) มี
กำรประกำศเจตนำรมณ์ไว้ เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2558 ปั จจุบนั นีม้ ีกำรวำงแผนดำเนินกำรในเรื่ องนี ้อย่ำงไรบ้ ำง
คุณเจริญ ประจาแท่ น ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ ชี ้แจ้ งในที่ประชุมให้ ทรำบว่ำ บริ ษัท ทำคูนิ
กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) ได้ มีกำรประกำศเจตนำรมณ์ แนวร่ วมกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่นเมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2558
นั ้น ซึง่ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั ้งหมด 71 ข้ อ ซึ่งเป็ นหัวข้ อที่ต้องใช้ เวลำในกำรจัดทำคู่มือในกำรปฏิบตั ิ ซึ่ง
ปั จจุบนั อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรทำห้ ได้ ครบตำมเกณฑ์ที่กำหนด
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถำม เลขำที่ประชุมจึงแจ้ งต่อที่ประชุมว่ำถ้ ำมีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดมีข้อสงสัย ต้ องกำรสอบถำม
เพิ่ม เติม หรื อต้ องกำรแสดงควำมคิดเห็นในเรื่ องอื่น ๆ สำมำรถติดต่อเข้ ำมำยังบริ ษั ท ฯได้ ที่ โทร. 02-455-2888
แฟ็ กซ์ 02-455-2763 หรื อติดต่อมำที่
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เลขำนุกำรบริ ษัทคุณธนษำ กิตติรดำนันท์ E-mail thanasa.k@takuni.com หรื อ
นักลงทุนสัมพันธ์ คุณนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ E-mail Nita@takuni.com หรื อ
ติดต่อผ่ำนเว็ปไซด์ของบริ ษัทในหน้ ำสำหรับนักลงทุน www.takunigroup.com
ประธานฯ ได้ กล่ำวขอบคุณ ท่ำนผู้ถือ หุ้น ทุ กท่ ำนที่ไ ด้ เสียสละเวลำมำร่ วมประชุม ในวันนี ้ และปิ ดกำร
ประชุม
อนึง่ ภำยหลังจำกเริ่ มเปิ ดกำรประชุม ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมำลงทะเบียนเพื่อเข้ ำร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น โดยมีจำนวน
ผู้ถื อ หุ้ นที่ ม ำประชุม ด้ ว ยตนเองและผู้ รั บ มอบฉัน ทะเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ทั ง้ สิน้ 38 รำย นั บ จ ำนวนหุ้น ได้ ทั ง้ สิ น้
570,695,008 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 71.3369 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทฯ

ปิ ดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ.................................................................ประธานที่ประชุม /
(นายวิศิษฎ์

อัครวิเนค)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.................................................................เลขาที่ประชุม /
(นางสาวธนษา กิตติรดานันท์ )

เลขานุการบริษัท

รับรองรายงานการประชุมถูกต้ อง

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

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

(นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ )

(นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ )

กรรมการผู้มีอานาจ

กรรมการผู้มีอานาจ
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