หนังสื อเชิญประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558

บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
ลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 12.00 น.
ณ ห้ องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
อาคารทาคูนิ เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เพือ่ ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถอื หุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีม่ าร่ วมประชุม
โปรดนาหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรื อหนังสื อมอบฉันทะ
และบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ มาแสดง
เพือ่ ยืนยันตนในการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
( บริ ษทั ฯขออนุญาตงดแจกของชาร่ วย )

หนังสื อเชิญประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558

บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
ลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 12.00 น.
ณ ห้ องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
อาคารทาคูนิ เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เพือ่ ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถอื หุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีม่ าร่ วมประชุม
โปรดนาหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรื อหนังสื อมอบฉันทะ
และบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ มาแสดง
เพือ่ ยืนยันตนในการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
( บริ ษทั ฯขออนุญาตงดแจกของชาร่ วย )

สารบัญ

หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558

หน้ าที่
1

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
ลาดับที่ 1 สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2557
ประชุมเมื่อวันที่ 17เมษายน 2557
ลาดับที่ 2 รายงานประจาปี 2557 พร้อมสาเนาแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน
ในรู ปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-Rom)
ลาดับที่ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ลาดับที่ 4 ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
ลาดับที่ 5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยงั ดารงตาแหน่ง เพื่อการรับมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ น้
ลาดับที่ 6 ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
ลาดับที่ 7 แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
ลาดับที่ 8 หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข. และแบบ ค.)
ตามที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด
ลาดับที่ 9 แผนที่ต้ งั การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ลาดับที่ 10 แบบฟอร์มขอรายงานประจาปี 2558
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TG 014/58
20 มีนาคม 2558
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2558
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557
2. รายงานประจาปี 2557 พร้อมสาเนาแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน
ในรู ปแบบแผ่น บันทึกข้อมูล (CD-Rom)
3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยงั ดารงตาแหน่ง เพื่อการรับมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ น้
6. ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
7. แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
8. หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
ตามที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด
9. แผนที่ต้ งั การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
10. แบบฟอร์มขอรายงานประจาปี 2558
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) มีมติให้จดั การประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2558 ในวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุ มชั้น 3 บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
เรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : บริ ษทั ฯ จัดการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 มีสาเนารายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุ ม วิสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็ นว่า ได้มีการบันทึกการประชุ มไว้
อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2557
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ ข้อ 36 (1) ก าหนดให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น
ประจ าปี “พิ จ ารณารายงานของคณะกรรมการที่ แ สดงถึ ง กิ จ การของบริ ษ ัท ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา ” โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้สรุ ปผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฎอยูใ่ น
รายงานประจาปี 2557 ที่ส่งมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน และรายงาน
ประจาปี 2557 รายละเอียดตามที่ปรากฎอยูใ่ นรายงานประจาปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
การลงมติ : ระเบียบวาระนี้ไม่ตอ้ งได้รับการลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ น้ เนื่องจากเป็ นระเบียบ
วาระเพื่อทราบ
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ที่ กาหนดให้ ”คณะกรรมการต้องจัดให้มี การทางบดุ ล และบัญชี กาไรขาดทุ น ณ วันสิ้ นรอบปี บัญชี ของ
บริ ษทั เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในการประชุ มสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ” และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ข้อ 36 (2) กาหนดให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี “พิจารณาอนุ มตั ิงบดุล และบัญชี กาไรขาดทุน” โดยมี
รายละเอียดผลการดาเนินงานปรากฎอยูใ่ นรายงานประจาปี 2557 ที่ ส่ งมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิงบการเงินรวมของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ทซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ
เฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิ จการ งบแสดงการ
เปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับรอบ
บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของ
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และผ่านการอนุ ม ตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ แล้ว ทั้งนี้ ฐานะการเงิ น และผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ
สาหรับปี 2557 สรุ ปสาระสาคัญดังนี้
ตารางสรุ ปงบการเงินของบริษัท
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะบียนออกจาหน่ายและชาระแล้ว
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ใหญ่
รวมรายได้
กาไรสาหรับปี ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ใหญ่
กาไรต่ อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (บาทต่ อหุ้น)

หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ น้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
577.88
464.51
203.52
127.98
200.00
200.00
374.36
336.53
1,204.26
1,081.42
27.18
31.66
0.08
0.09

รายละเอียดตามที่ปรากฎอยูใ่ นรายงานประจาปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรประจาปี 2557 และการจ่ ายเงินปันผล
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ สาหรับปี จากงบการเงินเฉพาะกิ จการสาหรับปี 2557
จานวน 31.66 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม บริ ษทั ฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ได้ตามมาตรา 115 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 44 ซึ่ ง
กาหนดว่า “คณะกรรมการ อาจจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ ผถู ้ ื อหุ ้นได้เป็ นครั้ งคราว ในเมื่ อเห็ นว่า
บริ ษทั มีผลกาไรสมควรพอที่ จะทาเช่ นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงิ นปั นผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
ทราบในการประชุ มคราวต่อไป” นอกจากนี้ มาตรา116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับ ของบริ ษ ทั ฯ ข้อ 45 ซึ่ งก าหนดว่า “บริ ษ ทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ป ระจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ น
สารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของทุนจดทะเบียน” อนึ่ งบริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ในแต่ละปี
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2558 ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลจากกาไรสะสมสาหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 ในอัตราหุ ้นละ 1.73 บาท ซึ่ งสามารถ
แยกอัตราส่ วนการจ่ายเงินปั นผลได้ดงั นี้
รอบระยะเวลาสาหรับงวด วันที่ 1 มกราคม 2556 – วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้น
ละ 1.33 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 19.95 ล้านบาท และสาหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 มีนาคม 2557
จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.40 บาท รวมเป็ นเงิน 6.00 ล้านบาท ซึ่ งเงินปั นผลดังกล่าวได้ถูกจ่ายให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557
และบริ ษทั ได้กาหนดจ่ายเงิ นปั นผลสาหรับงวดวันที่ 1 เมษายน 2557 – วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ใน
อัตราหุ ้นละ 0.06 บาท เป็ นเงินจานวน 24 ล้านบาท รวมการจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี 2557 เป็ นจานวนเงิ น
ทั้งสิ้ น 30 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรกาไรสุ ทธิ จากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2557 ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละห้า (5) เป็ นจานวนเงิน 2,900,000 บาท
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ตารางแสดงการจ่ ายเงินปันผลในปี 2557
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
ปี 2557
1. กาไรสุ ทธิ จากงบการเงิน (บาท)
31,659,176
2. จานวนหุน้
2.1 จานวนหุ น้ ที่จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล (หุ น้ )
15,000,000(1)
2.2 จานวนหุ น้ ที่จ่ายเงินปั นผลประจาปี (หุ น้ )
400,000,000(2)
0.46
3. รวมเงินปันผลจ่ ายต่ อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.40
3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
0.06
3.2 เงินปันผลประจาปี (บาท/หุน้ )
4. รวมเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (บาท)
30,000,000
5. สัดส่ วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุ ทธิ แต่ละปี (ร้อยละ)
94.76
(1)

จานวนหุน้ ก่อนจดทะเบียนเข้าตลาด MAI
(2)
จานวนหุน้ ณ วันที่ 19 สิ งหาคม 2557 ซึ่งเป็ นวันที่บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิจดั สรรกาไรสุ ทธิ
ประจาปี 2557และการจ่ ายเงิ น ปั น ผล โดยก าหนดรายชื่ อ ผูถ้ ื อหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ รับ เงิ น ปั น ผล (Record Date for
Dividend) ในวัน จันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติ
หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธี ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพัก การโอนหุ ้ น ในวัน อัง คารที่ 12
พฤษภาคม 2558 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลภายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 17 ก าหนดให้ “ในการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจาปี ทุ ก ครั้ งให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง
จานวนหนึ่ งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้า จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ที่ สุ ด กับ ส่ วนหนึ่ งในสาม(1/3) กรรมการที่ พ ้น จากต าแหน่ งอาจได้รับ เลื อกให้ก ลับ เข้ามารั บ
ตาแหน่ งอีกได้ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั
สลากกันส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง” และ
ข้อบังคับ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 36 (4) กาหนดให้ที่ ประชุ มสามัญประจาปี “พิ จารณาเลื อกตั้งกรรมการใหม่แทน
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระ ” ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งตามวาระจานวน 3 คน ได้แก่
(1) คุณเจริ ญ ประจาแท่น
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) คุณธีรชัย อรุ ณเรื องศิริเลิศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(3) คุณกาญจนา ริ มพณิ ชยกิจ กรรมการบริ ษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ : (ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ี ส่วนได้เสี ย) เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้นแต่งตั้งกรรมการที่ พ น้ จากตาแหน่ งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ คุ ณเจริ ญ ประจาแท่น คุ ณธี รชัย
อรุ ณ เรื อ งศิ ริ เลิ ศ คุ ณ กาญจนา ริ ม พณิ ช ยกิ จ กลับ เข้า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการต่ อ อี ก วาระหนึ่ ง โดย
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ มี ค วามเห็ น ว่า บุ ค คลดัง กล่ าว เป็ นบุ ค คลที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อัน จะเป็ นประโยชน์ ต่ อการด าเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษ ัท ฯ และเป็ นผูท้ ี่ ป ฏิ บ ัติ ห น้าที่ ด้วยความ
รับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่ อสัตย์สุจริ ต โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานโดยมี รายละเอียดปรากฎ
ตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2558
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาหนดให้
“ห้ามมิ ให้บริ ษทั จ่ายเงิ นหรื อทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริ ษทั ”
และข้อบังคับ ของบริ ษ ทั ฯ ข้อ 22 ก าหนดให้ “กรรมการมี สิท ธิ ได้รับ ค่าตอบแทนจากบริ ษ ทั ในรู ป ของเงิ น
รางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”
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ความเห็ น ของคณะกรรมการ : เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น อนุ ม ัติค่ าตอบแทน
กรรมการ ประจาปี 2558 เป็ นค่าเบี้ยประชุมทั้งสิ้ นไม่เกิน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
โดยคานึ งถึ งความเหมาะสมเกี่ ยวกับประเภทธุ รกิ จและความเกี่ ยวโยงกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
สอดคล้องกับสภาวะโดยทัว่ ไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทาหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
การประชุ มคณะกรรมการบริษัท (ค่ าเบีย้ ประชุ มครั้งละ 51,000 บาท)
ประธานกรรมการ
15,000
บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการ
12,000
บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
การประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ (ค่ าเบีย้ ประชุ มครั้งละ 32,500 บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
12,500
บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ
10,000
บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
การประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน (ค่ าเบีย้ ประชุ มครั้งละ 42,500 บาท)
ประธานกรรมการสรรหาฯ
12,500
บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการสรรหาฯ
10,000
บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2558
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนดให้
“ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ทุกปี ใน
การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี คนเดิ มอีกก็ได้” และมาตรา 121 กาหนดให้ “ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งไม่
เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั ” และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 36
(6) กาหนดให้ที่ประชุ มสามัญประจาปี “พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ”
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 “ให้
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ทุก 5 ปี โดยบริ ษทั ฯ
สามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้”
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ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาและเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ เอบี เอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ทั ฯ ประจาปี 2558 เนื่ องจากมีมาตรฐาน และมีความ
เชี่ ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งยังสามารถให้คาแนะนา ให้คาปรึ กษาในเรื่ องเกี่ ยวกับการบัญชี ภาษีอากร
และระบบการควบคุมภายใน
นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรี ยบเทียบปริ มาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้วเห็น
ว่า บริ ษทั ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด มีค่าสอบบัญชี ที่เหมาะสม โดยกาหนดให้ผูส้ อบบัญชี
คนหนึ่ งต่อไปนี้ หรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื่นที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คู เปอร์ เอบี เอเอส จากัด เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี
รายชื่อ
1. นายไพบูล ตันกูล
2. นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล
3. นางณฐพร พันธุ์อุดม

เลขทะเบียนใบอนุญาต
4298
3445
3430

ทั้งนี้ บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด และผูส้ อบบัญชี ที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรื อ ไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่ าวแต่ อย่างใด และไม่ ไ ด้เป็ นผูถ้ ื อหุ ้ น ของบริ ษ ทั ฯ จึ ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และเห็ นควรเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญ ชี ป ระจ าปี 2558 เป็ นเงิ น จ านวน 738,800 บาท (ไม่ ร วมค่ า ใช้ จ่ า ยเบ็ ด เตล็ ด ที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง ระหว่า งการ
ปฏิบตั ิงาน)
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญ ผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิแต่งตั้งนายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 หรื อนายขจรเกียรติ
อรุ ณไพโรจนกุลผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 หรื อนางณฐพร พันธุ์อุดมผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3430 หรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื่ นที่ สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็ นชอบ ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี จาก
บริ ษทั ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2558 โดยมี ค่าสอบ
บัญชีเป็ นจานวนเงิน 738,800 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อ 11 และหนังสื อรับรอง
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้ครอบคลุมการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และเพื่อให้เกิfความคล่องตัว
ในการดาเนินงาน จึงขอแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั หมวด 3 เรื่ องการโอนหุ น้ และแก้ไขผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
บริ ษทั ในหนังสื อรับรองบริ ษทั ดังนี้
ข้ อบังคับบริษัท
 เดิม “ ข้อ 11 หุ น้ ของบริ ษทั ย่อมโอนกันได้อย่างเสรี โดยไม่มีขอ้ จากัด”
 ใหม่ “ ข้อ 11 หุน้ ของบริ ษทั โอนได้โดยไม่มีขอ้ จากัดเว้นแต่การโอนนั้นเป็ นเหตุให้มีคน
ต่างด้าวถือหุ ้น อยูใ่ นบริ ษทั เกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด”
หนังสื อรับรอง
 เดิม “ นายประเสริ ฐ ตรี วรี านุวฒั น์ หรื อนางสาวกาญจนา ริ มพณิ ชยกิจ หรื อนางสาวนิ ตา
ตรี วีรานุวฒั น์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราของบริ ษทั ”
 ใหม่ “ นายประเสริ ฐ ตรี วรี านุวฒั น์ หรื อนางสาวกาญจนา ริ มพณิ ชยกิจ
หรื อนางสาวนิตา ตรี วรี านุวฒั น์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกัน”
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ แก้ไขข้อบังคับและหนังสื อรับรองบริ ษทั ตาม

ที่เสนอและเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิ แก้ไขข้อบังคับ
และหนังสื อรับรองบริ ษทั ตามที่เสนอ
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 9

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2
กาหนดให้ “ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้”
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ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิ ดโอกาสแก่ผถู ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้
จึงขอเรี ยนเชิ ญท่ านผูถ้ ื อหุ ้นบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เข้าร่ วมประชุ มในวันจันทร์ ที่ 27
เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุ มชั้น 3 บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวี
เจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้า
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สะดวกรวดเร็ ว บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.
เป็ นต้นไป
บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2558 ฉบับนี้ พร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซด์
ของบริ ษทั ฯ ที่ www.takunigroup.com
ผูถ้ ื อหุ ้นที่มาร่ วมประชุ มด้วยตนเอง กรุ ณาถื อบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดง ส่ วนผูถ้ ื อหุ ้นท่านใด
ไม่สามารถเข้าประชุ มด้วยตนเองได้ บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ ไปซึ่ งเป็ นแบบที่
ง่ายไม่ซบั ซ้อน) แบบ ข. และแบบ ค. ( แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น ) (สิ่ งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 8 พร้ อมอากร
แสตมป์ 20 บาท ) ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ผูถ้ ือหหุ ้นสามารถใช้ได้ตามความเหมาะสมด้วย พร้อม
แนบเอกสารหรื อหลักฐาน แสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ ม และนามา
มอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่ มการประชุม
ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝาก
และ ดูแลหุ ้น สามารถใช้หนังสื อมอบฉันทะได้ท้ งั แบบ ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบหนึ่ งแบบใดก็ได้
(หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดิ ดต่อขอรับได้ที่เลขานุ การบริ ษทั หรื อดาวน์โหลดแบบฟอร์ มจากเว็บ
ไซด์ของบริ ษทั ฯ ได้ที่ www.takunigroup.com )
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ขอแนะนาให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่ งเป็ นแบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะ
มอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว
ผูถ้ ือหุ ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับ
มอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทน บริ ษทั ฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะ
จากท่านได้ดงั นี้
(1) คุณเจริ ญ ประจาแท่น
ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ
(2) คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค
ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ
(3) คุณธีรชัย อรุ ณเรื องศิริเลิศ
ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ
(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5)
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ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุ มและออก
เสี ยงแทนท่าน ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมสาเนาบัตรประชาชนของท่านที่ลงลายมือชื่ อ
กลับมาที่บริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผูถ้ ื อหุ ้น ที่ ต้องการได้รับ หนังสื อรายงานประจาปี 2557 ในลักษณะรู ป เล่ ม กรุ ณ ากรอกข้อมู ล ใน
แบบฟอร์ ม ขอรายงานประจาปี 2557 (สิ่ งที่ ส่ ง มาด้วยล าดับ 10) ให้ บ ริ ษ ัท ในวัน ประชุ ม หรื อส่ ง โทรสาร
แบบฟอร์มมาที่ 02- 455-2763 หรื อส่ ง อีเมลล์มาที่ thanasa@takuni.com
บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ ได้โปรดทราบและปฏิบตั ิตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้น การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนนดังที่กาหนดในเอกสาร (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับ
6) และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน โปรดนาหนังสื อนัดประชุม แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้า
ร่ วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการ เข้าร่ วมประชุมด้วย (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับ 7)
ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการประชุ ม รวมทั้งเป็ นการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์
ของท่ านอย่างเต็ม ที่ หากท่ านมี ค าถามที่ ตอ้ งการให้ช้ ี แจงในประเด็น ของระเบี ยบวาระที่ นาเสนอในครั้ งนี้
สามารถส่ งคาถามล่วงหน้ามาที่บริ ษทั ฯ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์มาที่ nita@takuni.com หรื อโทรสาร
หมายเลข 02-455-2763
นอกจากนั้นเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาแผนที่สถานที่จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับ 9)
ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวนิตา ตรี วรี านุวฒั น์ )
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ : นางสาวนิตา ตรี วีรานุวฒั น์
เลขานุการบริ ษทั โทร.02-455-2888 โทรสาร. 02-455-2763
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
รายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด
วันที่ 17 เมษายน 2557
ณ ห้ องประชุ มชั้นที่ 3 ของบริษัท เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร
ผู้ถือหุ้นผู้เข้ าร่ วมประชุ ม:
1. นายประเสริ ฐ ตรี วรี านุวฒั น์
2. นางสาวนิตา ตรี วีรานุวฒั น์
3. นายฐากูร ตรี วีรานุวฒั น์
4. นางสาวกาญจนา ริ มพณิ ชยกิจ
5. นายวิชิต ริ มพณิ ชยกิจ
6. นางลักขณา ตั้งสุ ขสันต์
7. นางปราณี ตรี วีรานุวฒั น์
8. นายชัยรัตน์ ตรี วีรานุวฒั น์
9. นางพรสิ นี ตรี วีรานุวฒั น์
10. นายพีระพันธ์ ทนงศักดิ์
11. นางสาวนพวรรณ รุ่ งเรื อง
12. นายวิเชียร ริ มพณิ ชยกิจ
เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. นายประเสริ ฐ ตรี วีรานุวฒั น์ ประธานที่ประชุมแถลงว่า มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วม
ประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 12 คน และถือหุ น้ รวมกันเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 15,000,000 หุน้
(หุ น้ ของบริ ษทั มีท้ งั สิ้ น 15,000,000 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
ไม่มี
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วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2557
ประธานฯ ได้เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น
ครั้งที่ 1/2557
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น

ครั้งที่ 1/2557
2

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ แจ้ ง ว่ า บริ ษั ท ได้ รั บ เงิ น ปั นผลจากบริ ษั ท ย่ อ ย 1 แห่ ง จ านวนทั้ งสิ้ น
11,779,882 บาท จึงเสนอให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ทั้งหมด 15,000,000
หุ น้ ตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และให้ดาเนิ นการกันเงินทุนสารองตาม
กฎหมายจานวน 1,300,000 บาท
มติ ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ทั้งหมด 15,000,000 หุ ้น หุ ้นละ 1.73 บาท รวมเป็ นเงิน 23,335,000 บาท โดยให้มีการจ่าย
ปั นผลให้แล้วเสร็ จภายในเดื อนเมษายน 2557 ดังนั้น ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั จะได้รับเงินปั นผลดัง
ปรากฏรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ลา
ดับ
ที่
1
2
3
4

รายชื่อผูถ้ ือหุน้

จานวนหุ ้น

จานวนเงินปัน
ผล

นายประเสริ ฐ ตรี วรี านุวฒั น์
นางสาวนิตา ตรี วรี านุวฒั น์
นายฐากูร ตรี วรี านุวฒั น์
นางสาวกาญจนา ริ มพณิ ชยกิจ
รวม

5,780,800
3,530,780
4,410,020
1,278,400
15,000,000

10,000,784.00
6,108,249.40
7,629,334.60
2,211,632.00

ภาษีหกั ณ ที่
จ่าย
ในอัตรา 10%
1,000,078.40
610,824.94
762,933.46
221,163.20

เงินปันผล
คงเหลือ
9,000,705.60
5,497,424.46
6,866,401.14
1,990,468.80
23,355,000.00
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็ นบริษัทมหาชนจากัด
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในการระดมทุนจากประชาชนทัว่ ไป และเพื่อนาหุ น้ ของ
บริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ บริ ษทั จึงต้องแปรสภาพบริ ษทั จากัดให้เป็ น
บริ ษทั มหาชนจากัด และต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้บริ ษทั แปรสภาพจากบริ ษทั จากัด
ให้เป็ นบริ ษทั มหาชน ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 150,000,000 บาท (หนึ่งร้ อยห้ าสิ บล้าน
บาท) เป็ นทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้ อยล้ านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
จานวน 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้ อยล้ านหุ้น) และเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้นสามัญของบริ ษัททั้งหมด
จากหุ้นละ 10 บาท (สิ บบาท) เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท (ห้ าสิ บสตางค์ )
เนื่องจากบริ ษทั จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ สามัญของบริ ษทั ทั้งหมดจากหุ น้ ละ 10 บาท
(สิ บบาท) เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิ บสตางค์) และเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 100,000,000 หุน้ (หนึ่งร้อยล้านหุน้ ) จึงขอพิจารณาเรื่ องขอแปลงมูลค่าหุ น้ ก่อนการ
เพิ่มทุน ดังนี้
วาระที่ 5.1 เปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้นสามัญ
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุ ม พิจารณาเปลี่ ยนแปลงมู ลค่าหุ ้นสามัญจากหุ ้นละ 10 บาท
(สิ บบาท) เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิ บสตางค์)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ สามัญ ตามที่
ประธานฯ เสนอ
วาระที่ 5.2 การเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 150,000,000
บาท (หนึ่งร้อยห้าสิ บล้านบาท) เป็ นทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) เพื่อ
รองรับการเสนอขายหุ ้นให้แก่ประชาชนทัว่ ไปในอนาคต
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานฯเสนอ
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิม่ เติมชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท หนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 1
(ชื่ อบริ ษัท) วัตถุ ที่ประสงค์ ของบริ ษัท หนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 3 (วัตถุ ที่ประสงค์ ของบริ ษัท)
เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ ประชุ มว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริ ษทั ได้แปรสภาพเป็ น
บริ ษทั มหาชนจากัด จึงเห็นควรให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั
เป็ นดังนี้
(1)

ให้แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 1. เรื่ องชื่อบริ ษทั เป็ นดังนี้
ข้ อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า “Takuni Group Public Company Limited”

(2)

ให้แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 2. เป็ นดังนี้
ข้ อ 2. บริษัทมีความประสงค์ ทจี่ ะเสนอขายหุ้นต่ อประชาชน

(3)

ให้แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. เป็ นดังนี้
ข้ อ 3.วัตถุประสงค์ ของบริษัท มีจานวน 38 ข้ อ ให้ เป็ นไปดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสื อ
เชิ ญประชุ มนี้

(4)

ให้ แ ก้ไ ขหนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้อ 4. ให้ ส อดคล้อ งกับ การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น โดย
เปลี่ ยนแปลงทุน จดทะเบียนจากเดิ ม 150,000,000 บาท (หนึ่ งร้ อยห้าสิ บล้านบาท) เป็ น
ทุนจดทะเบี ยน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ ้นสามัญจานวน
100,000,000 หุ น้ (หนึ่งร้อยล้านหุ น้ ) และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นสามัญจากหุ น้ ละ 10 บาท
(สิ บบาท) เป็ นหุน้ ละ 0.50 สตางค์ เป็ นดังนี้
(ข้อ 4.) ทุนจดทะเบียน

200,000,000

บาท

(สองร้อยล้านบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็ น

400,000,000

หุน้

(สี่ ร้อยล้านหุน้ )

มูลค่าหุ น้ ละ

0.50

บาท

(ห้าสิ บสตางค์)

400,000,000

หุน้

(สี่ ร้อยล้านหุน้ )

หุน้

(

หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

-

-

)
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โดยบริ ษทั มีทุนชาระแล้ว จานวน 150,000,000 บาท (หนึ่ งร้อยห้าสิ บล้านบาท) และมี
จานวนหุน้ สามัญที่ชาระ ค่าหุ ้นเป็ นตัวเงินแล้ว จานวน 300,000,000 หุ น้ (สามร้อยล้านหุ ้น) พร้อม
กันนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้เปลี่ ยนแปลงแก้ไขวัตถุ ประสงค์และตราประทับของบริ ษทั เพื่อให้
สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อบริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษัท ในเรื่ องชื่ อ บริ ษ ัท วัต ถุ ป ระสงค์ การ
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน และมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการแก้ไข ตรา
ประทับของบริ ษทั โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าร่ างวัตถุ ประสงค์ดงั กล่ าวได้ผ่าน
การพิจารณาและได้แก้ไขตามคาแนะนาของที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั แล้ว
มติ
ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่ องดังกล่าวและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิของบริ ษทั ในเรื่ องชื่อบริ ษทั วัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและมูลค่า
หุ น้ และการแก้ไขตราประทับบริ ษทั ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็ น
บริ ษทั มหาชนจากัด ตามที่ประธานฯ
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัท
บริษัทมหาชนจากัด

เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการแปรสภาพเป็ น

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั โดย
ให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับปั จจุบนั และใช้ขอ้ บังคับฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพ
เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่ องดังกล่าวและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
ของบริ ษทั ตามที่ประธานฯ เสนอ
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการมอบอานาจให้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องทีจ่ าเป็ นในการแปรสภาพเป็ นบริษัท
มหาชนจากัด
ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุ มทราบว่าในการดาเนิ นการจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั
มหาชนจ ากัด อาจต้อ งมี ก ารแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงข้อ ความในเอกสารจดทะเบี ย นต่ า ง ๆ ตาม
คาแนะน าของนายทะเบี ยนบริ ษ ัท มหาชนจากัด จึ งเสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาและอนุ ม ตั ิ ก าร
มอบหมายให้ นายประเสริ ฐ ตรี วีร านุ วฒั น์ หรื อนางสาวนิ ตา ตรี วีรานุ วฒั น์ ลงลายมือชื่ อและ
ประทับตราสาคัญของบริ ษทั เป็ นผูล้ งนามในเอกสารคาขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียน
ต่ า งๆ เพื่ อ มี อ านาจแก้ ไ ขในเรื่ องที่ จ าเป็ นเกี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย นแปรสภาพบริ ษั ท เป็ น
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บริ ษ ทั มหาชนจากัดตามค าแนะนาของนายทะเบี ยน เพื่ อให้การแปรสภาพเป็ นบริ ษ ทั มหาชนจากัด
ดาเนินการแล้วเสร็ จ
มติที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการมอบหมายดังกล่าวตามที่ประธานฯเสนอ
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนของบริษัท
ประธานฯ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการจัด สรรหุ ้ น เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษัท จ านวน
100,000,000 หุ ้น (หนึ่ งร้ อยล้านหุ ้ น) จากการเพิ่ ม ทุ น อี ก จานวน 50,000,000 บาท (ห้าสิ บล้าน
บาท) คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 25 ของทุ น จดทะเบี ย นทั้ง หมดหลัง การเสนอขาย โดยจะเสนอขายต่ อ
ประชาชน ภายหลังจากที่บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายหุ น้ เพิ่มทุนแก่ประชาชนแล้ว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้จดั สรรหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั
ประธานฯ เสนอ

ตามที่

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการนาหุ้นสามัญของบริษัทเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
ประธานฯ แถลงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่า บริ ษ ัท ประสงค์จ ะระดมทุ น โดยการเสนอหุ ้ น ให้ แ ก่
ประชาชนทัว่ ไปและน าหุ ้ น ของบริ ษ ัท เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ย์ เอ็ม เอไอ ขอให้ ที่
ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการนาบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ เป็ นเอกฉั น ท์ อ นุ ม ัติ ก ารน าบริ ษ ัท เข้า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ตามที่ประธานฯ เสนอ
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งและกาหนดนโยบายการแต่ งตั้ง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ บริ หารและกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งแต่ งตั้งกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่ อแทน
บริษัทและ กาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการแปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด
นั้น คณะกรรมการ ชุ ดเดิ มจะหมดอานาจลง และจะต้องมีก ารเลื อกตั้งคณะกรรมการของ
บริ ษทั ใหม่พร้อมกาหนดอานาจกรรมการตามข้อกาหนดของข้อบังคับฉบับใหม่ซ่ ึ งจะต้องได้รับ
การอนุมตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยตามข้อบังคับข้อ 15. กาหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั มี
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และการลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการนั้นให้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากตาม
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วิธี ก ารที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นข้อ บัง คับ ข้อ 16. ประธานฯ จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเรื่ อ งดัง กล่ า ว
ประธานฯ ได้เสนอให้กาหนดจานวนกรรมการของบริ ษทั โดยให้มีจานวน 7 คน และได้เสนอชื่อ
ของบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการชุดใหม่ ดังนี้้
1. นายวิศิษฎ์
อัครวิเนค
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายเจริ ญ
ประจาแท่น กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายธีรชัย
อรุ ณเรื องศิริเลิศ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายชูพงศ์
ธนเศรษฐกร กรรมการ / กรรมการอิสระ
5. นายประเสริ ฐ ตรี วีรานุวฒั น์ กรรมการ
6. นางสาวกาญจนา ริ มพณิ ชยกิจ กรรมการ
7. นางสาวนิตา
ตรี วีรานุวฒั น์ กรรมการ
และประธานฯ เสนอให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั เป็ นดังนี้
“นายประเสริ ฐ ตรี วีรานุ วฒั น์ หรื อนางสาวนิตา ตรี วีรานุวฒั น์ หรื อนางสาวกาญจนา ริ มพณิ ชยกิจ
สองในสาม คนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ”
พร้อมกันนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับฉบับใหม่ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
กาหนดจานวนกรรมการ แต่งตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการบริ หารและ
กรรมการตรวจสอบซึ่ งรวมถึงกรรมการอิสระผูซ้ ่ ึ งจะดารงตาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ
พร้อมทั้งกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยละเอียด
ผูถ้ ื อ หุ ้ น ท่ า นหนึ่ งได้เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง นายวิ ศิ ษ ฎ์ อัค รวิ เนค เป็ นประธาน
กรรมการ และได้เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาแต่งตั้งนายประเสริ ฐ ตรี วีรานุ วฒั น์ เป็ นกรรมการ
ผูจ้ ดั การ และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ น กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ดังนี้
1. นายเจริ ญ
ประจาแท่น
2. นายวิศิษฎ์
อัครวิเนค
3. นายธีรชัย
อรุ ณเรื องศิริเลิศ
และเสนอชื่อ นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั
จากนั้นประธานได้เสนอชื่ อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ หาร
1. นายประเสริ ฐ ตรี วีรานุวฒั น์ กรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ริ มพณิ ชยกิจ กรรมการ
3. นางสาวนิตา
ตรี วีรานุวฒั น์ กรรมการ
และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
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พร้ อมกันนี้ ประธานฯ ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557 ดังนี้

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

15,000
12,000
12,500
10,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละปี รวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 500,000 บาท
มติ ที่ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิให้แต่งตั้งกรรมการ ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการบริ ห ารและกรรมการตรวจสอบ รวมถึ งกรรมการอิ ส ระ และให้
กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงให้อานาจของกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่ อ
ผูกพันบริ ษ ทั เป็ นไปตามที่ ประธานฯ เสนอ โดยมอบอานาจให้คณะกรรมการมีอานาจในการ
กาหนดและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงอานาจของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เห็ นสมควร และ
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
ประธานฯ ได้แถลงต่ อที่ ป ระชุ ม ว่า ตามข้อบังคับ ของบริ ษ ทั บริ ษ ทั อาจมอบหมายให้
บุคคลใดเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ก็ได้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาแต่งตั้งบริ ษทั
ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั
มติ ที่ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ตามที่ประธานฯ เสนอ
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเข้ าทาข้ อตกลงกับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ประธานฯ ได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุ มว่า ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
นั้น กาหนดให้บริ ษทั ที่จะเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้อง
จัดท าข้อตกลงกับ ตลาดหลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทยดังนี้ “ ข้าพเจ้า บริ ษทั ทาคู นิ กรุ๊ ป จากัด
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ขอทาข้อตกลงกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยว่า ในการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยได้รับหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์น้ นั ข้าพเจ้ายินดี
ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดในรู ปแบบที่ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยออกใช้แก่
บริ ษทั จดทะเบียนโดยชอบทุกประการ ”
มติ ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จารณาแล้ว มี มติ เป็ นเอกฉัน ท์อนุ มตั ิ ก ารเข้าท าข้อตกลงการจดทะเบี ย น
หลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วาระที่ 14 พิจารณาแต่ งตั้งผู้มีอานาจลงนามในแบบคาขออนุ ญาต และเอกสารประกอบการยื่นขออนุ ญาต
ต่ อ คณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) และจากตลาดหลักทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทย รวมถึงหน่ วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อ งกับการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญ ของ
บริษัทต่ อประชาชน และการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
ประธานฯ ได้เสนอให้ นายประเสริ ฐ ตรี วีรานุวฒั น์ หรื อ นางสาวนิตา ตรี วีรานุวฒั น์ เป็ น
ผูม้ ีอานาจในการ ลงนามในแบบคาขออนุ ญาตและเอกสารประกอบการยื่นคาขออนุ ญาตต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเอกสารอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ น้ สามัญของบริ ษทั ต่อประชาชน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งผูม้ ีอานาจลงนามในแบบคาขออนุญาต ตามที่
ประธานฯ เสนอ
วาระที่ 15 พิจารณาแต่ งตั้งผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศทีส่ าคัญต่ อตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ ประชุ มว่า สื บเนื่ องจากการที่บริ ษทั จะเข้าจดทะเบี ยนในบริ ษทั
หลักทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย บริ ษทั มีหน้าที่ในการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญเกี่ยวกับธุ รกิ จ
และการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้ประชาชน
ทราบ ตามประกาศของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ที่ ก าหนดเกี่ ย วกับ การเปิ ดเผย
สารสนเทศของบริ ษทั จดทะเบียน ประธานฯ ที่ประชุ มจึงเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาและอนุ มตั ิ
การแต่งตั้งนายประเสริ ฐ ตรี วีรานุ วฒั น์ หรื อ นางสาวนิ ตา ตรี วีรานุ วฒั น์ เป็ นผูม้ ีอานาจรายงาน
สารสนเทศที่สาคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มติ ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตั้งผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ
ที่สาคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดที่เสนอ
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วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติการเปิ ดบัญชี ในชื่ อ “บัญชี จองซื้อหุ้นเพิม่ ทุน บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)”
การมอบอานาจให้ เปิ ดบัญชี จองซื้อหุ้นเพิม่ ทุนและการกาหนดผู้มีอานาจและเงื่อนไขในการเบิก
ถอนเงินจากบัญชี จองซื้อหุ้นเพิม่ ทุน
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการเปิ ดบัญชีจองซื้ อหุ น้ เพิ่มทุน และการ
มอบหมายให้เปิ ดบัญชีจองซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนและการกาหนดผูม้ ีอานาจและเงื่อนไขในการเบิกถอน
จากบัญชีจองซื้ อหุ น้ เพิ่มทุน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
1. อนุมตั ิการเปิ ดบัญชีจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนตามที่ประธานฯ เสนอ
2. อนุ มตั ิการมอบอานาจให้ นายประเสริ ฐ ตรี วีรานุ วฒั น์ เป็ นผูม้ ีอานาจลงนามพร้อม
ประทับ ตราสาคัญของบริ ษทั ในเอกสารคาขอและเอกสารประกอบต่างเพื่อการเปิ ดบัญชี จอง
ซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนแทนและในนามบริ ษทั เพื่อให้การเปิ ดบัญชีเสร็ จสิ้ น
3. อนุมตั ิการกาหนดผูม้ ีอานาจในการเบิกถอนเงินจากบัญชีจองซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนโดย
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั เป็ นผูม้ ีอานาจในการเบิกถอนเงินดังกล่าว
วาระที่ 17 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่า ตามที่บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด
ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา ได้ยนื่ ข้อเสนอบริ การตรวจสอบบัญชีในปี 2557 นี้
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินรายไตรมาส จานวน 3 ไตรมาส

388,800 บาท

ค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินประจาปี 2557

350,000 บาท
รวม

738,800 บาท

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ ป ระชุ มพิ จารณาอนุ ม ตั ิ ให้แต่งตั้งนายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบ
บัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4298 และนายขจรเกี ยรติ อรุ ณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่
3445 และนางณฐพร พันธุ์อุดม ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3430 ในนามบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ประจาปี 2557 โดยให้คน
ใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของบริ ษ ทั และในกรณี ที่
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ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิ บตั ิงานได้ ให้บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คู
เปอร์ เอบีเอเอส จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ เอบี
เอเอส จากัด แทนได้ โดยเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาต่อไป
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการแต่งตั้งนายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบ
บัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4298 และนายขจรเกี ยรติ อรุ ณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่
3445 และนางณฐพร พันธุ์อุดม ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3430 ในนามบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ประจาปี 2557 โดยให้คน
ใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของบริ ษ ทั และในกรณี ที่
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิ บตั ิงานได้ ให้บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คู
เปอร์ เอบีเอเอส จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื่นของบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ เอบี
เอเอส จากัดแทนได้ โดยเสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาต่อไป และกาหนดค่าตอบแทนการ
สอบบัญชี ตามที่ประธานฯ เสนอ
10

วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
ปิ ดประชุม เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

ป ร ะ ธ า น ที่

ประชุม
(นายประเสริ ฐ ตรี วรี านุวฒั น์)
(ลงชื่อ)

เล ข า นุ ก า ร

บริ ษทั
(นางสาวนิตา ตรี วรี านุวฒั น์)
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
ประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่

ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง
อายุ
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

ประวัติการทางาน

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์

นายเจริ ญ แท่นประจา
กรรมการ
67 ปี
ผ่านการอบรม
- DCP รุ่ นที่ 88/2007 , ACP รุ่ นที่ 14/2006,
DAP รุ่ นที่ 56/2006 , QSR รุ่ นที่ 4/2006
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2555- ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ ป
2555- ปัจจุบนั อนุกรรมการติดตามการประเมินผล
โครงการกองทุนรอบโรงไฟฟ้ า
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
2555 – ปัจจุบนั คณะกรรมการติดตามประเมินการตรวจการณ์
แบบบูรณาการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
2553 – ปัจจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
กระทรวงพลังงาน
2549 – 2550 ผูต้ รวจราชการ กระทรวงพลังงาน
-ไม่มี-

4 ปี
จานวนครั้งในการเข้ าร่ วมประชุ ม 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้ น 7 ครั้ง
คณะกรรมการในรอบปี 2557
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
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ประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่

ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง
อายุ
ประวัติการศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

ประวัติการทางาน

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ
จานวนครั้งในการเข้ าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการในรอบปี 2557

นายธีรชัย อรุ ณเรื องศิริเลิศ
กรรมการ
37 ปี
ปริ ญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี : บัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม
- DAP รุ่ นที่ 113/2014 , DCP รุ่ นที่ 199/2015
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2557 - ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ ป
2553 – ปัจจุบนั อาจารย์ประจา คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554–ปัจจุบนั ผูแ้ ทนสภาวิชาชีพบัญชี ผูต้ รวจสอบหลักสู ตรการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2552 – 2553 หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
ARUN CONSULTING GROUP CO., LTD
-ไม่มี-

2 ปี
6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้ น 6 ครั้ง
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ประวัตกิ รรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ และได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา

กรรมการ
55 ปี
ปริ ญญาตรี : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรม
- DAP รุ่ นที่ 103/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
2555 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ ป
2538 – ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
บจก. ราชพฤกษ์วศิ วกรรม

ประวัตกิ ารทางาน

การดารงตาแหน่งกรรมการ/
ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการ
จานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการในรอบปี 2557

-ไม่มี-

4 ปี
7 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้ น 7 ครั้ง

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4
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ข้ อบังคับของบริษัทฯ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้ อ16. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ น้ ต่อหนึ่ง (1) เสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อย
เพียงใดก็ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึ งมี หรื อจะพึ งเลื อกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณี ที่บุ ค คลซึ่ งได้รับ การเลื อกตั้งในลาดับ ถัดลงมามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อก
เสี ยงชี้ขาด
ข้ อ17. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่ งในสาม (1/3)
เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน
หนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกันส่ วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ข้ อ18. นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตามข้อ 20.
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
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ข้ อ 20. ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ น อาจลงมติ ให้ ก รรมการคนใดออจากตาแหน่ งก่ อนถึ งคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง และมี หุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ข้ อ22. กรรมการบริ ษ ัท มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ ค่ าตอบแทนกรรมการจากบริ ษ ัท ในรู ป ของเงิ น รางวัล เบี้ ย ประชุ ม
บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ ม โดยอาจกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ หรื อให้
มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ข้อความตามวรรคหนึ่ งจะไม่ก ระทบกระเทื อนสิ ท ธิ ข องกรรมการที่ ได้รับ การแต่งตั้งมาจากพนักงานหรื อ
ลูกจ้างของบริ ษทั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างบริ ษทั
ข้ อ31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุ มสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่
วันสิ้ นสุ ดรอบปี ของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั ฯ การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ ง ให้เรี ยกว่าการ
ประชุ ม วิส ามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ย กประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น เป็ นการประชุ ม วิ ส ามัญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้สุ ด แต่ จ ะ
เห็นสมควร ผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้า (1/5) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด
หรื อผูถ้ ือหุ ้นจานวนไม่นอ้ ยกว่า (25) คน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจานวนหุ ้น
ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่ นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นภายในหนึ่ ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อนั้นจากผูถ้ ือหุ ้น
ดังกล่าว
ข้ อ32. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจน
ว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิหรื อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ื อหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุ ม ทั้งนี้ ให้ลง
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสื อพิมพ์ก่อนวันประชุ มไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุ มจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียง
หรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
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ข้ อ33. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้น (หากมี) มาประชุ มไม่น้อยกว่า
ยีส่ ิ บห้า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
มาเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบองค์ประชุ มตามที่ กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ ง หากว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัด
เพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอ ให้การประชุ ม เป็ นการระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นมิ ใช่ เป็ นการเรี ยกประชุ ม
เพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นดั ประชุ มใหม่ และในกรณี น้ ี ให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด
(7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้ อ34. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ ประชุ ม
หรื อไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติห น้าที่ ไ ด้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม ถ้าไม่ มี รองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุ ม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประประชุ มเลือกผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้ อ35. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้ถือว่าหุ น้ หนึ่ง (1) มีเสี ยงหนึ่ง (1) และผูถ้ ือหุ น้ คนใด
มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นคนนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ง (1) เป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหาชนอื่นเป็ นของบริ ษทั
(ค) การท า แก้ไ ข หรื อ ยกเลิ ก สั ญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เช่ า กิ จ การของบริ ษ ัท ทั้ง หมดหรื อ
บางส่ วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการควบ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
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(ฉ) การเลิกบริ ษทั
(ช) การออกหุ น้ กูข้ องบริ ษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น
ข้ อ36 กิจการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีและ
(7) กิจการอื่นๆ
ข้ อ44. ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนองจากเงินกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้าม
มิให้จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลนั้นให้แบ่งตามจานวนหุ ้น หุ ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่ในกรณี บริ ษทั ออกหุ ้นบุริมสิ ทธิ และกาหนดให้หุ้น
บุริมสิ ทธิ ได้รับเงิ นปั นผลแตกต่างจากหุ ้นสามัญ ให้จดั สรรเงินปั นผลตามที่กาหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปั นผล
ต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจจ่ ายเงิ น ปั น ผลระหว่างกาลให้ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้ นได้เป็ นครั้ งคราว เมื่ อเห็ น ว่าบริ ษ ทั มี ผ ลก าไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ คราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายในหนึ่ ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น หรื อที่ประชุ มคณะกรรมการลง
มติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ื อหุ ้นและให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั้นใน
หนังสื อพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันด้วย
ข้ อ45. บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้า (5) ของกาไร
สุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมรจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
(10) ของทุนจดทะเบียน
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

ข้ อมูลเกีย่ วกับกรรมการที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่ วมประชุ ม
แทนโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
ตาแหน่ง
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
อายุ
: 67 ปี
ที่อยู่ : 31/46 หมู่ที่ 9 ต.บางกระสอ อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ส่ วนได้เสี ยในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่มี-

ชื่อ-นามสกุล : นายเจริ ญ ประจาแท่น
ตาแหน่ง
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
: 67 ปี
ที่อยู่ : 65/55 หมู่ 4 แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร
ส่ วนได้เสี ยในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่มี-

ชื่อ-นามสกุล : นายธีรชัย อรุ ณเรื องศิริเลิศ
ตาแหน่ง
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ
: 37 ปี
ที่อยู่ : 1178/178 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร
ส่ วนได้เสี ยในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่มี-
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6

ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
การลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2557 ของบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
กาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้า
ร่ วมประชุ ม และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้น (ผูร้ ับมอบฉันทะ) ที่จะมาเข้า
ร่ วมประชุม โปรดนาหนังสื อนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรื อหนังสื อมอบฉันทะ และบัตรประจาตัวประชาชน
หรื อเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้มาแสดง เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่ วมประชุมด้วย
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นหรื อ
ผูแ้ ทนของ ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษทั ฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1) เอกสารทีผ่ ้ ูเข้ าร่ วมประชุ มจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าประชุ ม
ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณี ผูถ้ ือหุ ้นเข้าประชุ มด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่ น
บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
หากมี การเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
2. กรณี ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม ให้แสดงเอกสารและหลักฐานดังนี้
2.1 หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสื อนัดประชุ ม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่ งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูถ้ ือหุ ้น (ผูม้ อบฉันทะ) และผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท และ ขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว
2.2 สาเนาเอกสารของผูถ้ ือหุ ้น (ผูม้ อบฉันทะ) ที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1
และ ผูถ้ ือหุน้ (ผูม้ อบฉันทะ) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2.3 สาเนาเอกสารของผูร้ ับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1และผูร้ ับ
มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิติบุคคล
1. กรณี ผถู ้ ือหุ น้ (กรรมการ) เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ตาม
ข้อ 1
1.2 สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล ออกให้ไม่เกิ น 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่ งมีขอ้ ความให้เห็นว่า ผูแ้ ทนนิติบุคคล ซึ่ งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุม มีอานาจกระทาการ
แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ)
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2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุ ม
2.1 หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่ ส่งมาพร้อมหนังสื อนัดประชุ ม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่ งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชือของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบ
ฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว
2.2 สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคล ออกให้ไม่เกิ น 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่ งมีขอ้ ความให้เห็นว่า ผูแ้ ทนนิติบุคคล ซึ่ งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุม มีอานาจกระทาการ
แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ)
2.3 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิ ติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณี บุคคล
ธรรมดา ข้อ 1 ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2.4 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้อ
1 และผูร้ ับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3. กรณี ผ้ ู ถื อ หุ้ น เป็ นผู้ ล งทุ น ต่ างประเทศและแต่ งตั้ ง ให้ คั ส โตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี นิติบุคคล ข้อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณี ผูถ้ ื อหุ ้ น ที่ เป็ นผู ้ล งทุ น ต่ า งประเทศมอบให้ ค ัส โตเดี ย น (Custodian) เป็ นผูล้ งนาม
หนังสื อมอบฉันทะแทน ต้องส่ งหลักฐานต่อไปนี้เพิ่มเติม
1) หนังสื อมอบอ านาจจากผูถ้ ื อหุ ้น ที่ เป็ นผูล้ งทุ น ต่ างประเทศให้ คสั โตเดี ยน (Custodian)
เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และ
ขีดฆ่า ลงวันที่ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว
2) หนังสื อยืน ยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉัน ทะแทนได้รับ อนุ ญ าตให้ป ระกอบธุ รกิ จ
คัสโตเดียน (Custodian)
ทั้งนี้เอกสารที่มีตน้ ฉบับเป็ นภาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้
ผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
2) วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะจานวน 2 แบบ คือ แบบ ก. และแบบ ข. ของผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละราย
ตามแบบที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระมรวงพาณิ ชย์ได้กาหนดไว้จานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจ
การค้า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้
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-แบบ ก. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
-แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
-แบบ ค. เป็ นแบบที่ ใ ช้ เฉพาะกรณี ผู ้ถื อ หุ ้ น เป็ นผู ้ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั้ง ให้ ค ัส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้
ผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูล้ งทุนชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับ
ฝากและดูแลหุ ้น ประสงค์จะใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ เลขานุ การบริ ษทั โทร.
02-455-2888 หรื อ ดาวน์ โ หลดได้ที่ www.takunigroup.com และโปรดน าใบลงทะเบี ย นที่ ม บาร์ โ ค้ด
(Barcode) ปรากฎอยูม่ าในวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วย
ผู้ถือหุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ มของบริ ษัทฯได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการ
ดังนี้
1. เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
1.1 ผูถ้ ื อหุ ้นทัว่ ไปจะเลื อกใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบ
หนึ่งเท่านั้น
1.2 ผูถ้ ื อหุ ้นที่ปรากฎชื่ อตามสมุ ดทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น จะเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ งได้จากทั้ง 3
แบบ (แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค.)
2. มอบฉัน ทะให้บุ ค คลใดบุ คคลหนึ่ งตามความประสงค์ของผูถ้ ื อ หุ ้น หรื อ เลื อ กมอบฉัน ทะให้
กรรมการอิสระของบริ ษทั คนใดคนหนึ่ ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผถู้ ือหุ ้น
ประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อกาเครื่ องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริ ษทั ระบุไว้ในหนังสื อ
มอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้
ถูกต้องและ มีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริ ษทั ได้อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์
ให้แก่ผรู ้ ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
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4. ส่ งหนังสื อมอบฉันทะใส่ ซองส่ งมายังที่สานักงานเลขานุ การบริ ษทั ก่อนวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน
2558 หรื อก่อนเวลาเริ่ มการประชุ มอย่างน้อยครึ่ งชัว่ โมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ฯ ได้มีเวลาตรวจสอบ
เอกสารและให้ทนั เวลาเริ่ มประชุม
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นโดยมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยก
การลงคะแนนเสี ยงได้ และผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ ้นที่ตนถื ออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจานวนที่ตนถืออยูไ่ ด้ เว้นแต่เป็ น Custodian ที่ผถู้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้ ตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุ ม
บริ ษทั จะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้นก่อนเริ่ มการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง หรื อ
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
บริ ษ ัท ทาคู นิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริ ญ ทรั พ ย์ ถนนกาญจนาภิ เษก แขวงบางแค
เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุ มในหนังสื อนัดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี
2558 (สิ่ งที่แนบมาด้วยลาดับที่ 9)
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ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 เมษายน 2558
ผูถ้ ือหุน้ บมจ.ทาคูนิ กรุป๊
ลงทะเบียนเริ่มเวลา
12.00-14.00 น.
มาด้วยตนเอง

ผูร้ บั มอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียน

โต๊ะลงทะเบียน

แสดงบัตรประจาตัวและแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

แสดงสาเนาบัตรประจาตัวของผูม้ อบฉันทะ
และบัตรประจาตัวของผูร้ บั มอบฉันทะ
- แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารมอบฉันทะ
ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบ

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม

กรณีมอบฉันทะตามแบบ ข. หรือ แบบ. ค
ที่ผถู้ ือหุน้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนแต่ละวาระอย่างชัดเจนแล้ว
จะไม่ได้รบั บัตร

ประธานเปิ ดประชุม
เวลา 14.00 น.
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
กรณีที่มีผถู้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ในวาระใดๆ ให้ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน
เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ ี่ไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน
ประธานหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายกล่าวสรุปผลการลงคะแนนเสียง
**กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้ นการประชุ ม**
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 9
แผนที่ต้งั บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-455-2888
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 10

แบบฟอร์มขอรายงานประจาปี 2557
กรุ ณาส่ งรายงานประจาปี 2557 ในลักษณะรู ปเล่ ม
ฉบับภาษาไทย

จานวน ......... เล่ม

ฉบับภาษาอังกฤษ จานวน ......... เล่ม มาที่

ชื่อผูถ้ ือหุ ้น..........................................................................จานวนหุ ้นที่ถือ.....................................หุน้
บ้านเลขที่............................................อาคาร........................................ชั้น...........เลขที่………………
ถนน............................................ตาบล / แขวง......................................................................................
อาเภอ / เขต.................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย.์ ...............................
เบอร์ โทรที่สามารถติดต่อได้..................................................................................................................
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