หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
อาคารทาคูนิ เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร 10160

เพือ่ ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถอื หุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีม่ าร่ วมประชุม
โปรดนาหนังสื อนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรื อหนังสื อมอบฉันทะ
และบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงจนที่ทางราชการออกให้ มาแสดง
เพือ่ ยืนยันตนในการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
(บริ ษทั ฯ ขออนุญาตงดแจกของชาร่ วย)

สารบัญ
หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560

หน้ าที่
1

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ลาดับที่ 1 สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2559
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
ลาดับที่ 2 รายงานประจาปี 2559 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 แผนที่ต้ งั การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ลาดับที่ 9 แบบฟอร์มขอ รายงานประจาปี 2559
ลาดับที่ 10 หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข. )
ตามที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด

10
26
29
33
34
38
39
-

TG 041 / 2560
13 มีนาคม 2560
เรือ่ ง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ าปี 2560
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1. ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ คร้ังที่ 1/2559 ประชุมเมื่อ
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
2. รายงานประจาปี 2559 พร้อมสาเนาแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน
ในรู ปแบบแผ่น บันทึกข้อมูล (CD-Rom)
3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยงั ดารงตาแหน่ง เพื่อการรับมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้
6. ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
7. แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
8. แผนที่ต้ งั การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
9. แบบฟอร์มขอรายงานประจาปี 2559
10. หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. )
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) มีมติให้จดั การประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เลขที่
140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ อง
ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : บริ ษทั ฯ จัดการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 26
เมษายน 2559 มีสาเนารายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่า ได้มีการบันทึกการประชุ ม
ไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2559
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 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
รายงานประจาปี 2559 ที่ส่งมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน และรายงาน
ประจาปี 2559 รายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
(สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 2)
การลงมติ : ระเบียบวาระนี้ไม่ตอ้ งได้รับการลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ น้ เนื่องจากเป็ นระเบียบ
วาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ที่ กาหนดให้ ”คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุ ล และบัญชี กาไรขาดทุ น ณ วันสิ้ นรอบปี บัญชี ของ
บริ ษทั เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ” และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ข้อ 36 (2) กาหนดให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี “พิจารณาอนุ มตั ิงบดุ ล และบัญชี กาไรขาดทุน” โดยมี
รายละเอียดผลการดาเนินงานปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2559 ที่ ส่ งมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิงบการเงินรวมของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ทซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ
เฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิ จการ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับรอบ
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บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของ
บริ ษทั ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และผ่านการอนุ มตั ิ ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ แล้ว ทั้งนี้ ฐานะการเงิ น และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
สาหรับปี 2559 สรุ ปสาระสาคัญดังนี้
ตารางสรุ ปงบการเงินของบริษัท
หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นกาไรต่อหุ น้ )
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมสิ นทรัพย์
1,358.96
785.25
รวมหนี้สิน
501.33
49.11
ทุนจดทะบียนออกจาหน่ายและชาระแล้ว
400.00
400.00
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ใหญ่
804.19
736.14
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมรายได้
1,589.19
860.01
กาไรเบ็ดเสร็ จสาหรับปี ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
16.28
22.60
กาไรต่ อหุ้นของบริษัทใหญ่ (บาทต่ อหุ้น)
0.021
0.029
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 2)
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรประจาปี 2559 และการจ่ ายเงินปันผล
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ สาหรับปี จากงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี 2559
จานวน 22.60 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 “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มี
ผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่ นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงิ นปั นผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นทราบใน
การประชุ ม คราวต่ อไป” นอกจากนี้ มาตรา116 แห่ งพระราชบัญญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 45 ซึ่ งกาหนดว่า “บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่
น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะ
มีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของทุนจดทะเบียน” อนึ่งบริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ในแต่ละปี
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ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ 22.60 ล้านบาท คณะกรรมการบริ ษทั จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ ้นละ 0.03125 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 25,000,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 110.63
งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิ
การจ่ายเงินปั นผลจากการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเป็ นการจ่ายเงิ นปั น
ผลสาหรับรอบระยะเวลาสาหรับงวด วันที่ 1 มกราคม 2559 – วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรกาไรสุ ทธิ จากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2559 ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละห้า (5) เป็ นจานวนเงิน 1,130,000 บาท
ตารางเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปันผลในปี ที่ผ่านมา
ปี 2559
(ปี ทีเ่ สนอ)
1. กาไรสุ ทธิ จากงบการเงินเฉพาะ (บาท)
22,598,348
2. จานวนหุน้ (หุน้ )
800,000,000
3. รวมเงินปั นผลจ่ายต่อหุ น้ (บาท/หุน้ )
0.03125
4. รวมเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (บาท)
25,000,000
5. สัดส่ วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุ ทธิ แต่ละปี (ร้อยละ)
110.63
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล

ปี 2558
28,616,088
800,000,000
0.03270
26,156,000
91.40

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น อนุ มตั ิจดั สรรกาไรสุ ทธิ
ประจาปี 2559 และการจ่ า ยเงิ นปั นผล โดยก าหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี สิ ท ธิ รับ เงิ นปั นผล (Record Date for
Dividend) ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวัน ศุกร์ ที่ 17 มีนาคม
2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบ ริ ษ ัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบัง คับ ของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 17 กาหนดให้ “ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจาปี ทุ ก ครั้ งให้ก รรมการออกจากตาแหน่ ง
จานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้า จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ที่ สุ ดกับ ส่ วนหนึ่ ง ในสาม(1/3) กรรมการที่ พ น้ จากตาแหน่ ง อาจได้รับ เลื อกให้ก ลับ เข้า มารั บ
ตาแหน่ งอีกได้ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั
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สลากกันส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ อยูใ่ นตาแหน่ งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง” และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 36 (4) กาหนดให้ที่ประชุ มสามัญประจาปี “พิจารณาเลื อกตั้งกรรมการใหม่แทน
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ ” ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งตามวาระจานวน 3 คน ได้แก่
(1) นายเจริ ญ ประจาแท่น
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(2) นายประเสริ ฐ ตรี วีรานุวฒั น์
กรรมการ (ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร) / ประธานกรรมการบริ การ
(3) นางสาวกาญจนา ริ มพณิ ชยกิจ กรรมการ / กรรมการบริ หาร
ความเห็นของคณะกรรมการ : (ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย) เห็ นสมควรเสนอให้ที่ป ระชุ ม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้นแต่ ง ตั้ง กรรมการที่ พ ้นจากต าแหน่ ง ตามวาระ 3 ท่ า น ได้แก่ นายเจริ ญ ประจาแท่ น / นาย
ประเสริ ฐ ตรี วีรานุวฒั น์ / นางสาวกาญจนา ริ มพณิ ชยกิจ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ ง
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี ความเห็ นว่า บุ คคลดังกล่ าว เป็ นบุ คคลที่ มีคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ ต่ อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ และเป็ นผูท้ ี่ ป ฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ด้วยความ
รับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่ งที่ส่งมา
ด้ วยลาดับที่ 3)
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาหนดให้
“ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงิ นหรื อทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริ ษทั ”
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 22 กาหนดให้ “กรรมการมี สิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงิ น
รางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็ นสมควรเสนอให้ที่ ป ระชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้ น อนุ ม ัติค่ า ตอบแทน
กรรมการ ประจาปี 2560 เป็ นค่าตอบแทนรายเดื อน ค่าเบี้ ยประชุ ม เงิ นบาเหน็จ และผลตอบแทนอื่นเป็ น
จานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยคานึ งถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุ รกิจและ
ความเกี่ ย วโยงกับ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ สภาวะโดยทั่ว ไปของตลาด และ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทาหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการในปี ทีผ่ ่านมา

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ ( ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร )
กรรมการ

ปี 2560
(ปี ทีเ่ สนอ)

ปี 2559

ค่าตอบแทน
รายเดือน / คน

ค่าเบี้ยประชุม
ต่อครั้ง / คน

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมต่อ
รายเดือน / คน
ครั้ง / คน

30,000 บาท
30,000 บาท
25,000 บาท
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
10,000 บาท
10,000 บาท

30,000 บาท
30,000 บาท
25,000 บาท
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
10,000 บาท
10,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2560
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 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริ ษทั ฯ
สามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้”
ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาและเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ แต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2560 เนื่ องจากมีมาตรฐาน และมีความ
เชี่ ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งยังสามารถให้คาแนะนา ให้คาปรึ กษาในเรื่ องเกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากร
และระบบการควบคุมภายใน
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นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรี ยบเทียบปริ มาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้วเห็น
ว่า บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด มีค่าสอบบัญชี ที่เหมาะสม โดยกาหนดให้ผสู ้ อบบัญชี
คนหนึ่ งต่อไปนี้ หรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื่นที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
ฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี
รายชื่อ
เลขทะเบียนใบอนุญาต
1. นายไพบูล ตันกูล
4298
2. นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล
3445
3. นางณฐพร พันธุ์อุดม
3430
ตารางเปรียบเทียบค่ าสอบบัญชีในปี ทีผ่ ่ านมา
รอบปี บัญชี
ผู้สอบบัญชี
ค่ าสอบบัญชี
900,000*
2560 (ปี ทีเ่ สนอ) บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด
813,000
2559
* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริ งระหว่างการปฏิบตั ิงาน
ทั้งนี้ บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ 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 ยวข้องกับ บุ คคล
ดัง กล่ า วแต่ อย่า งใด และไม่ ไ ด้เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ จึ งมี ความเป็ นอิ ส ระในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีประจาปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญ ผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิแต่งตั้งนายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรื อนายขจร
เกียรติ อรุ ณไพโรจนกุลผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรื อนางณฐพร พันธุ์อุดมผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 3430 และ/หรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื่ นที่ สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็ นชอบ ซึ่ งเป็ น
ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2560
โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั 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”
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสแก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่ประสงค์จะเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้
จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ื อหุ ้นบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เข้าร่ วมประชุ มในวันอังคารที่ 26
เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวี
เจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้า
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สะดวกรวดเร็ ว บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.
เป็ นต้นไป
บริ ษ ัท ฯ ได้เ ผยแพร่ ห นัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจ าปี 2560 ฉบับ นี้ พร้ อ มทั้ง เอกสาร
ประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั
ที่ www.takunigroup.com
ผูถ้ ือหุ ้นที่มาร่ วมประชุ มด้วยตนเอง กรุ ณาถือบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดง 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 งทีส่ ่ งมาด้ วย หมายเลข 10 ) พร้อมอากร
แสตมป์ 20 บาท ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ผถู้ ือหหุน้ สามารถใช้ได้ตามความเหมาะสมด้วย พร้อมแนบ
เอกสารหรื อหลักฐาน แสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ ม และนามามอบ
ให้ที่ประชุมก่อนเริ่ มการประชุม
ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝาก
และดู แลหุ ้น สามารถใช้หนังสื อมอบฉันทะได้ท้ งั แบบ ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบหนึ่ งแบบใดก็ได้
(หนัง สื อมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดิ ดต่ อขอรั บ ได้ที่ เลขานุ ก ารบริ ษ ทั หรื อดาวน์ โหลดแบบฟอร์ มจาก
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ที่ www.takunigroup.com )
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ขอแนะนาให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่ งเป็ นแบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะ
มอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว
ผูถ้ ือหุ ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ งของบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับ
มอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทน บริ ษทั ฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะ
จากท่านได้ดงั นี้
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(1) คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค
ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ
(2) คุณกวีวฒั น์ ทรงสกุลเกียรติ
ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ
โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะตาม ( สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 5)
ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุ มและออก
เสี ยงแทนท่าน ขอให้ท่านผูถ้ ื อหุ ้นส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้ อมสาเนาบัตรประชาชนของท่านที่ลงลายมื อชื่ อ
กลับมาที่บริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผูถ้ ื อหุ ้นที่ตอ้ งการได้รับ หนังสื อรายงานประจาปี 2559 ในลักษณะรู ปเล่ ม กรุ ณากรอกข้อ มู ล ใน
แบบฟอร์ ม ขอรายงานประจาปี 2559 (สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดั บ ที่ 9) ให้บ ริ ษ ทั ในวันประชุ ม หรื อส่ งโทรสาร
แบบฟอร์มมาที่ 02- 455-2763 หรื อส่ ง อีเมลล์มาที่เลขานุการบริ ษทั thanasa.k@takuni.com
บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นได้โปรดทราบและปฏิบตั ิตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนนดังที่กาหนดในเอกสาร (สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 6)
และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน โปรดนาหนังสื อนัดประชุม แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้าร่ วม
ประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการ เข้าร่ วมประชุมด้วย (สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 7)
ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการประชุ ม รวมทั้งเป็ นการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์
ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมี คาถามที่ ตอ้ งการให้ช้ ี แจงในประเด็ นของระเบี ยบวาระที่ นาเสนอในครั้ งนี้
สามารถส่ งค าถามล่ ว งหน้ า มาที่ บ ริ ษั ท ฯ โดยใช้ จ ดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มาที่ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท
thanasa.k@takuni.com หรื อโทรสารหมายเลข 02-455-2763
นอกจากนั้นเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาแผนที่สถานที่จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ (สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 8)

ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวธนษา กิตติรดานันท์ )
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวธนษา กิตติรดานันท์
เลขานุการบริ ษทั โทร.02-455-2888 ต่อ 861 โทรสาร. 02-455-2763
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559
ณ ห้ องประชุ มชั้ น 3 อาคารทาคูนิ
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพฯ
เปิ ดประชุ มเวลา 14.00 น.
คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุ ม ประธานฯ กล่าวเปิ ด
การประชุ มและแจ้งต่อที่ประชุ มว่า ขณะที่เริ่ มการประชุ มมีผถู ้ ือหุ ้นมาประชุ มด้วยตนเองจานวน 23 รายและ
ผูร้ ับมอบฉันทะจานวน 8 รายรวมทั้งหมดเป็ นจานวน 31 ราย นับจานวนหุ ้นได้ท้ งั สิ้ น 554,852,789 หุ ้นคิด
เป็ นร้ อยละ 69.3566% ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ า ยได้แล้วทั้ง หมดของบริ ษ ทั ฯ ครบเป็ นองค์ป ระชุ ม ตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั
คุ ณธนษา กิตติรดานั นท์ เลขานุ การบริ ษัท ทาหน้าที่เลขานุ การที่ประชุ ม โดยเลขาที่ประชุ ม ได้
แนะนาคณะกรรมการบริ ษทั คณะผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ตั วแทนอิสระซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนในการนับ
คะแนน ที่เข้าร่ วมประชุมดังนี้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุ ม
1. คุณวิศิษฎ์
อัครวิเนค
2. คุณเจริ ญ

ประจาแท่น

3. คุณชูพงศ์

ธนเศรษฐกร

4. คุณประเสริ ฐ
5. คุณกาญจนา
6. คุณนิตา

ตรี วีรานุวฒั น์
ริ มพณิ ชยกิจ
ตรี วีรานุวฒั น์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการบริษัททีล่ าประชุ ม
1.คุณธีรชัย
อรุ ณเรื องศิริเลิศ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็ นร้อยละ 85.71 ของกรรมการทั้งหมดของบริ ษทั
คณะผู้บริหาร
1. คุณเจริ ญชัย อานาจสมบูรณ์สุข
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายความปลอดภัย
2. คุณฉัตรประภา จันทร์ศรี
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายขาย
3. คุณฐิติมา
ธนาปกิจ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
4. คุณธนษา
กิตติรดานันท์
เลขานุการบริ ษทั
5. คุณสมชัย ก้านบัวแก้ว
กรรมการบริ ษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จากัด
กรรมการบริ ษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการบริ ษทั ราชพฤกษ์วศิ วกรรม จากัด
ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
คุณไพบูล ตันกูล หัวหน้าทีมสอบบัญชี จากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
ตัวแทนอิสระซึ่งเป็ นผู้แทนในการนับคะแนน
บริ ษทั โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ประธานฯ มอบหมายให้เลขาที่ประชุ ม ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ ยวกับการประชุ ม และวิธีการออกเสี ยง
ลงคะแนน ในวาระต่าง ๆ โดยเลขานุ การฯ ได้ช้ ี แจงวิธีการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น การออกเสี ยง
ลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ
เลขาที่ประชุ ม เรี ยนชี้ แจงวิธีการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น การออกเสี ยงลงคะแนน การนับ
คะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้
การสอบถามหรือแสดงความเห็น
ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มีขอ้ สงสัยจะซักถามหรื อแสดงความคิดเห็ นแนะนาตัวโดย
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่ องที่ตอ้ งการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรื อแสดงความ
คิ ดเห็ นนั้น ขอให้เป็ นการสอบถามและแสดงความคิ ดเห็ นตามประเด็นของวาระการประชุ ม เพื่อให้ก าร
ประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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การออกเสี ยง และการนับคะแนนเสี ยง
เมื่อท่านผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเสี ยงในแต่ละ
วาระ โดยการออกเสี ยงลงคะแนนนั้น ให้ 1 หุน้ มีสิทธิออกเสี ยงได้ 1 เสี ยง
ในการประชุ มแต่ละวาระนั้น ท่านผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระ
ที่มีการเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ
ท่านผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับ
มอบฉันทะท่านนั้น กรอกใบลงคะแนนเสี ยงที่บริ ษทั ฯ จัดให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่ท่าน
ไม่ดาเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าท่านเห็นชอบกับมติตามวาระที่ได้นาเสนอ
หากท่านผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทาเครื่ องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่ อง จะถื อว่าเป็ นบัตรเสี ย
ยกเว้นผูถ้ ือหุ น้ ต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย ในกรณี ที่บตั รเสี ย บริ ษทั ฯจะถือว่าท่านงดออก
เสี ยงกับมติตามวาระที่ได้นาเสนอ
ในการรวบรวมผลการลงคะแนนเสี ยง ท่านที่ไม่ได้ส่งใบลงคะแนนบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับ
วาระนั้น บริ ษทั ฯ ได้ใช้ระบบBarcode ในการนับการออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ
วาระที่ 1, 3 ,4 , 5 , 6 , 8 เป็ นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสี ยง
วาระที่ 2 เรื่ อง รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2559 เป็ นเรื่ องเสนอเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน
ในวาระนี้
วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2559 โดยวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ อนุ มตั ิ
ด้วยคะแนนเสี ยงมากกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยง
ในกรณี ผรู้ ับมอบฉันทะที่ยนื่ ใบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ได้ออกเสี ยงลงคะแนนมาแล้ว บริ ษทั ฯ
ได้นาคะแนนเสี ยงของท่านไปบันทึกไว้ในระบบเพื่อลงมติสาหรับวาระนั้น ๆ แล้ว โดยผูร้ ับมอบฉันทะไม่
ต้องกรอกแบบลงคะแนนใด ๆ อีก
เพื่อให้การประชุ มเป็ นไปอย่างต่อเนื่ องและมี ประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั ฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสี ยงใน
วาระถัดไป
ทั้งนี้เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุมฯ บริ ษทั ฯ ขอความกรุ ณาท่านผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่าน มอบใบ
ลงคะแนนที่เหลื อทั้งหมดให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ เพื่อนาคะแนนของท่านไปบันทึกไว้ในระบบการนับ
คะแนน
เลขาที่ประชุ ม ได้เชิ ญตัวแทนอาสาสมัครจากผูถ้ ื อหุ ้น 1 ท่าน คือนางสาวเมริ กา ตรรกวาทการ ทา
หน้าที่เป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมสังเกตุการณ์ และเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ มีขอ้ สงสัยใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
2 ธันวาคม 2558 โดยเชิญเลขานุการฯ เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เลขาที่ประชุ ม เรี ยนชี้ แจงให้ที่ประชุ มทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั การประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ซึ่ งได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กบั กระทรวงพาณิ ชย์ และได้
ส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกวาระการประชุมไว้อย่างครบถ้วน และ
ถูกต้องแล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นท่านใดมี
ข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้ง
ที่ 1 /2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น
มติ ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2558เมื่อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2558
โดยที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
562,171,508
เสี ยง ( คิดเป็ นร้อยละ 100.000 )
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง ( คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 )
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง ( คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 )
วาระที่ 2
รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2558
ประธานฯ ได้เชิญให้คุณนิตา ตรี วรี านุ วฒั น์ ในฐานะกรรมการ เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายงานกิจการ
ประจาปี 2558 ดังกล่าว
คุณนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ กรรมการบริษัท ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยแบ่งแยกธุ รกิจเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจได้ง่ายขึ้นดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ บริ ษทั แบ่งย่อยทั้งหมด 6 บริ ษทั
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โดยรายได้รวมของปี 2558 เพิ่มขึ้น 148.34 ล้าน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย โดยรายได้จากการจาหน่าย
แก๊ส LPG ลดลงเนื่ องจากราคาน้ ามันที่ลดลง รายได้หลักส่ วนใหญ่มาจากธุ รกิจก่อสร้ าง โดยแผนธุ รกิ จในปี
2559 คือ
1. ด้านแก๊สโดยจะเปิ ดคลังปทุม ซึ่ งจะทาการเปิ ดในเดือน พฤษภาคม 2559 เพื่อใช้สาหรับ
การกระจายสิ นค้าเพิ่มขึ้น
2. ด้านการขนส่ งโดยมีการทาสัญญาการขนส่ งแอมโมเนียกับทาง บริ ษทั ปตท. จากัด
(มหาชน)
3. ด้านทดสอบได้ทาการเปิ ดบริ ษทั ราชพฤกษ์วศิ วกรรม จากัด (สาขาระยอง) และอนาคต
ข้างหน้าจะทาการเปิ ดบริ ษทั ที่หาดใหญ่
4. ด้านการก่อสร้างได้ทาการเพิ่มทุนกับ บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด ในวันที่ 7
เมษายน 2559 เดิมถือหุ น้ อยู่ 47.72% เพิ่มเป็ น 51.28% ซึ่งปี 2559 บริ ษทั ซีเอ แซด (
ประเทศไทย ) จากัด ได้มีการเซ็นสัญญางานแล้ว 158 ล้าน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ
คุณบรรจง คงพิชิต ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมในที่ประชุมเกี่ยวกับการขนส่ ง ของ บริ ษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จากัด สามารถดาเนินการจัดทางบการเงินรวมได้เลยหรื อไม่ หลังจากถือหุ น้ 51.28% แล้ว
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คุณฐิ ติมา ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ ายบัญชี และการเงิน ได้ช้ ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่าวันที่ 7 เมษายน 2559
เป็ นวันที่บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด ) ไปลงทุนเพิ่มในบริ ษทั บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย) จากัด จึงสามารถนางบการเงินของบริ ษทั ซี เอ แซด(ประเทศไทย) จากัด จัดทาเป็ นงบการเงินรวมของ
กลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 7 เมษายน 2559 เป็ นต้นไป
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามเพิ่มเติม เลขาที่ประชุ มแจ้งต่อท่านผูถ้ ื อหุ ้นว่า วาระนี้ ไม่มีการ
ลงคะแนนเนื่องจากเป็ นเรื่ องแจ้งเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2558
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ง บการเงิ น ประจ าปี ส าหรั บ รอบบัญ ชี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2558 โดยเชิ ญคุณฐิติมา ธนาปกิจ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และการเงิน เป็ นผูช้ ้ ี แจงรายละเอียดในวาระนี้
ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คุณฐิ ติมา ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ ายบัญชี และการเงิน ได้ช้ ีแจงผลการประกอบการของกลุ่มบริ ษทั ปี
2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การรายได้ก่อสร้ างคลังเพิ่มขึ้น (220 ล้านบาท) และรายได้จากการ
ทดสอบระบบความปลอดภัย เพิ่มขึ้น (12.51 ล้านบาท) แม้วา่ รายได้จากการขายก๊าซ LPG และรายได้จากการ
ติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ลดลง (9.68 ล้านบาท)
มีอตั รากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากธุ รกิ จรับเหมาก่อสร้ างที่มีกาไรขั้นต้น 25.97% และกาไรจากการปรับ
โครงสร้างต้นทุนแก๊ส
ทั้ง นี้ อตั ราก าไรขั้นต้นจากธุ รกิ จทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัย ลดลง จาก 50.19% เหลื อ
44.65% เนื่ องจากต้นทุนบุคลากรเพิ่มขึ้นมาก นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือสาหรับ
ระบบแก๊สในรถยนต์ เนื่องจากสถานการณ์ราคาพลังงาน ที่กระทบต่อการติดตั้งใหม่
กาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นเนื่ องจากกาไรจากการรับเหมาก่อสร้ างคลังก๊าซ แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
เพิ่มขึ้น
กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 193 ล้านบาท เนื่ องจากลูกหนี้ งานรับเหมาก่อสร้าง 50 ล้านบาท เงินให้
กูย้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 84 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย จานวน 167 ล้านบาท โดยเงิ น
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 88 ล้านบาท และสิ นค้าคงเหลือลดลง 19 ล้านบาท จากการตั้งค่าเผื่อการ
ลดมูลค่า
มีหนี้ สินเพิ่มขึ้น 152 ล้านบาท เนื่ องจาก เงินกูย้ ืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน จานวน 214 ล้านบาท
ภาษีเงิ นได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 7.5 ล้านบาท และหนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิ น เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท โดย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลง 73 ล้านบาท
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ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท จากกาไรจากการดาเนินงานในปี 2558 จานวน 65 ล้านบาท และ
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 จานวน 24.156 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2558 หน้าที่ 59-66 ซึ่ งได้ส่งให้กบั ท่าน ผูถ้ ือหุ น้ พร้อม
หนังสื อเชิญประชุมแล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิงบการเงินรวม
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม
และเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับรอบ
บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของ
บริ ษทั ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และผ่านการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมี
ข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิ นประจาปี สาหรับรอบบัญชี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
570,695,0080 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรประจาปี 2558 และการจ่ ายเงินปันผล
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2558 และการจ่ายเงินปั นผล โดย
เชิญเลขาที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ี แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เลขาที่ประชุ ม เรี ยนชี้ แจงให้ที่ประชุ มทราบว่า บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ จากผลการดาเนิ นงานสาหรับปี
2558 โดยไม่ มี ย อดขาดทุ น สะสม บริ ษัท ฯจึ ง สามารถพิ จ ารณาจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ได้ ต าม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ในแต่ละปี
จากการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุ มมีมติให้
จ่ายเงินปั นผลสาหรับรอบระยะเวลาสาหรับงวด วันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
ในอัตราหุ ้นละ 0.032695 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 26,156,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 40 ของงบการเงิน
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รวม ซึ่ ง เป็ นไปตามนโยบายจ่ า ยเงิ นปั นผลของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ได้ก าหนดจ่ า ยเงิ นปั นผลในวันที่ 25
พฤษภาคม 2559
บริษัทได้ แสดงตารางเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปันผลกับปี ทีผ่ ่านมาดังนี้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
ปี 2558
ปี 2557
1. กาไรสุ ทธิ จากงบการเงิน (บาท)
64,819,316 27,178,094
2. จานวนหุน้
2.1 จานวนหุ น้ ที่จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล (หุ น้ )
15,000,000(1)
2.2 จานวนหุ น้ ที่จ่ายเงินปั นผลประจาปี (หุน้ )
800,000,000(2 400,000,000
)

0.032695
0.46
3. รวมเงินปันผลจ่ ายต่ อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.40
3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
0.032695
0.06
3.2 เงินปันผลประจาปี (บาท/หุน้ )
4. รวมเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (บาท)
26,156,000 30,000,000
5. สั ด ส่ ว นการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลเที ย บกับ ก าไรสุ ท ธิ แต่ ล ะปี
40
110
(ร้อยละ)
(1)
จานวนหุ น้ ก่อนจดทะเบียนเข้าตลาด MAI
(2)
จานวนหุ น้ ณ วันที่บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนและชาระเต็มมูลค่าแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559
และได้จดั สรรกาไรสุ ทธิ จากผลการดาเนิ นงานประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5 เป็ นจานวนเงิน 1,420,000 บาท
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิจดั สรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2558และการจ่ายเงินปั น
ผล โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date for Dividend) ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพุธที่ 25
พฤษภาคม 2559
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นท่านใดมี
ข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2558 และการ
จ่ายเงินปั นผล ตามรายละเอียดที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น
มติ ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิ จ่ายเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.032695 บาท รวมเป็ นเงิ นปั นผลทั้งสิ้ น
26,156,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 40 ของงบการเงินรวม ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ได้กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
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โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date for Dividend) ในวันพุธที่ 16 มีนาคม
2559 และให้รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพุธ
ที่ 25 พฤษภาคม 2559 และได้จดั สรรกาไรสุ ทธิ จากผลการดาเนิ นงานประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 เป็ นจานวนเงิน 1,420,000 บาท
โดยที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
570,695,008 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่ ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มพิ จารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระ โดย
เชิญเลขาที่ประชุม เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นไปตามหลักธรรมมาภิบาล และความโปร่ งใส ประธานฯจึงเชิ ญคุณเจริ ญ ประจาแท่น
เป็ นประธานในที่ประชุมแทน และเรี ยนเชิ ญผูถ้ ูกเสนอชื่ อดังกล่าวออกจากห้องประชุ ม เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ท่านผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
เลขาที่ประชุ ม เรี ยนชี้ แจงให้ที่ประชุ มทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 17 กาหนดให้ “ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออก
จากตาแหน่งจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้า จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามา
รับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั
สลากกันส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง” และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 36 (4) กาหนดให้ที่ประชุ มสามัญประจาปี “พิจารณาเลื อกตั้งกรรมการใหม่แทน
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ ” ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งตามวาระจานวน 3 คน ได้แก่
1. คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. คุณชูพงศ์ ธนเศรษฐกร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ
3. คุณนิตา ตรี วรี านุวฒั น์
กรรมการบริ ษทั
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คณะกรรมการบริ ษทั (ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุ ณวิศิษฎ์ อัครวิเนค คุ ณชูพงศ์
ธนเศรษฐกร และคุ ณนิ ตา ตรี วีรานุ วฒั น์ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการในคณะกรรมการชุ ดเดิ มต่อไปอีก
วาระหนึ่ง
โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็ นว่า บุคคลดังกล่าว เป็ นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และเป็ นผูท้ ี่ปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
รับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
บริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ดัง นั้นจึ ง เป็ นผูท้ ี่ มี ค วามเหมาะสมที่ จะกลับ เข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการใน
คณะกรรมการชุดเดิมของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมี
ข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จาก
ตาแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น
เลขาที่ประชุ ม แจ้งต่อท่านผูถ้ ื อหุ ้นว่า วิธีการออกเสี ยงลงคะแนน จะมี การออกเสี ย งลงคะแนน
แต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ได้แก่ คุ ณวิศิษฎ์ อัครวิเนค คุ ณชู พงศ์ ธนเศรษฐกร และคุ ณนิ ตา ตรี วีรา
นุวฒั น์ตามลาดับ
มติ ที่ ประชุ มมี มติ แต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่ พน้ จากตาแหน่ งตามวาระข้างต้นที่ได้รับการ
เสนอชื่ อกลับเข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง โดยที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
5.1 อนุมัติแต่ งตั้ง คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
570,695,008 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
5.2 อนุ มัติแต่ งตั้ง คุ ณชู พงศ์ ธนเศรษฐกร ดารงตาแหน่ ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
โดยที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

570,695,008
0
5,203,700

เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 98.2954)
เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 1.7046)

5.3 อนุมัติแต่ งตั้ง คุณนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั (และเพื่อให้เป็ นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่ งใสคุณนิตา ตรี วรี านุวฒั น์ ได้งดออกเสี ยงในวาระนี้)
โดยที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
418,085,006 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 73.2589)
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 00.0000)
งดออกเสี ยง
152,610,002 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 26.7411)
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิม่ จานวนกรรมการของบริษัท 7 ท่ านเป็ น 8 ท่ านโดยพิจารณาแต่ งตั้งนายสมชั ย
ก้านบัวแก้วเป็ นกรรมการของบริษัทเพิม่ เติม
ประธาน ฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายสมชัย ก้านบัวแก้วเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั เพิ่มเติม โดย
เชิญเลขาที่ประชุม เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เลขาที่ประชุ ม เรี ยนชี้ แจงให้ที่ประชุ มทราบว่าคณะกรรมการเห็ นสมควรแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
จ านวน 1 ท่ า น ดัง นั้น จ านวนกรรมการของบริ ษ ัท จะเพิ่ ม ขึ้ น จาก 7 ท่ า นเป็ น 8 ท่ า น โดยคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้ง นายสมชัย ก้านบัวแก้ว ดารงตาแหน่งกรรมการ
คนใหม่ของบริ ษทั เนื่ องจากนายสมชัย ก้านบัวแก้ว เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและมีประสบการณ์ดา้ นธุ รกิจ
อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานและการบริ หารจัดการของบริ ษทั ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้อ งห้ า มตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชั น จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่ ไ ด้มี ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) และ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ขอแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการในหนังสื อรับรองบริ ษทั จากกรรมการ 7 ท่านเป็ น 8 ท่าน โดยเพิ่มนายสมชัย
ก้านบัวแก้ว โดยดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หารเพิ่มเติม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นท่านใดมี
ข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาการเพิ่มจานวนกรรมการของบริ ษทั 7 ท่านเป็ น
8 ท่ า นโดยพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง นายสมชั ย ก้ า นบัว แก้ ว โดยด ารงต าแหน่ ง เป็ นกรรมการบริ ษัท และ
กรรมการบริ หารเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุ มมีมติพิจารณาการเพิ่มจานวนกรรมการของบริ ษทั 7 ท่านเป็ น 8 ท่านโดยพิจารณา
แต่งตั้งนายสมชัย ก้านบัวแก้วโดยดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หารเพิ่มเติม
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โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
570,348,308 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ (99.9392)
ไม่เห็นด้วย
85,900 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ (0.0151)
งดออกเสี ยง
260,800 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ (0.0457)
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2559
คุ ณเจริ ญ ประจาแท่ น ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เชิ ญคุ ณวิศิษฎ์ อัครวิเนค คุ ณชู พงศ์ ธน
เศรษฐกร และคุณนิตา ตรี วรี านุวฒั น์ กลับเข้ามาในที่ประชุม
ประธานฯ ขอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาอนุ ม ตั ิ ค่ า ตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2559 โดยเชิ ญเลขาที่
ประชุม เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เลขาที่ประชุ ม เรี ยนชี้ แจงให้ที่ประชุ มทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 90 กาหนดให้ “ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็ นค่าตอบแทนตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ” และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 22 กาหนดให้ “กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจาก
บริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”
ทั้ง นี้ คณะกรรมการบริ ษัท พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น อนุ ม ัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559 เป็ นรู ปแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุ ม เงินบาเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ
เป็ นจานวนเงิ นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยคานึ งถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุ รกิจ
และความเกี่ ย วโยงกับ ผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ ซึ่ ง สอดคล้องกับ สภาวะโดยทัว่ ไปของตลาด และ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทาหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประธานกรรมการบริษัท
ได้รับค่าตอบแทนเป็ นรู ปแบบรายเดือนจานวน 30,000 บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้รับค่าตอบแทนเป็ นรู ปแบบรายเดือนจานวน 30,000 บาท/คน/เดือน
กรรมการอิสระ
ได้รับค่าตอบแทนเป็ นรู ปแบบรายเดือนจานวน 25,000 บาท/คน/เดือน
กรรมการบริษัทที่เป็ นผู้บริหาร
ได้รับค่าตอบแทนเป็ นเบี้ยประชุมจานวน 10,000 บาท/คน/ครั้งที่เข้าประชุม
( ทั้งนี้ถา้ มีการรับตาแหน่งมากกว่าหนึ่งตาแหน่งให้รับค่าตอบแทนเพียงตาแหน่งเดียวในอัตราที่สูง
ที่สุด)
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และในปี 2558 บริ ษทั ฯได้จ่ายค่าเบี้ยประชุ มกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ต่อจานวนครั้งที่เข้าประชุ มเป็ น
จานวนเงิน 727,000 บาท ส่ วนกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารทั้ง 3 ท่านไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามรายละเอี ยดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมี
ข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2559
ตามรายละเอียดที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น
มติ ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2559 เป็ นรู ปแบบรายเดื อน โดยจ่ายเป็ นค่า
เบี้ยประชุ ม เงินบาเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ ในส่ วนกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หารได้รับค่าตอบแทนเป็ น
เบี้ยประชุม/ครั้งที่เข้าประชุม เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท( สองล้านบาทถ้วน)
โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
570,695,008 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2559
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี
2259 โดยเชิญเลขานุการฯ เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เลขาที่ประชุ ม เรี ยนชี้ แจงให้ที่ประชุ มทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 120 กาหนดให้ “ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบ
บัญชี ข องบริ ษ ทั ฯ ทุ ก ปี ในการแต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบัญชี จะแต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบัญชี ค นเดิ ม อี ก ก็ ไ ด้” และมาตรา 121
กาหนดให้ “ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั ”
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 36 (6) กาหนดให้ที่ประชุ มสามัญประจาปี “พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และ
กาหนดจานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ” และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และ ตลาดหลักทรั พย์ มี
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 “ให้บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จัดให้มีการ
หมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ทุก 5 ปี โดยบริ ษทั ฯ สามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รายใหม่ที่สังกัดสานักงานสอบบัญชี
เดียวกับผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้”
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ แต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั ฯ ประจาปี 2559 เนื่ องจากมี มาตรฐาน และมี ความเชี่ ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งยังสามารถให้
คาแนะนา ให้คาปรึ กษาในเรื่ องเกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน
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นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรี ยบเทียบปริ มาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชี ในระดับเดียวกันแล้วเห็น
ว่า บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด มีค่าสอบบัญชี ที่เหมาะสม โดยกาหนดให้ผสู ้ อบบัญชี
คนหนึ่ งต่อไปนี้ หรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื่นที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี
1. นายไพบูล ตันกูล
ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 4298
2. นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 3445
3. นางณฐพร พันธุ์อุดม
ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 3430
ทั้งนี้บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด และผูส้ อบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรื อ ไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับ บุ คคล
ดัง กล่ า วแต่ อย่า งใด และไม่ ไ ด้เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ จึ ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีประจาปี 2559 เป็ นเงินจานวน 813,000 บาท (แปดแสนหนึ่ งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่ งไม่รวมค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริ งระหว่างการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญ ผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิแต่งตั้งนาย
ไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4298 หรื อนายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 หรื อนางณฐพร พันธุ์อุดม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3430 หรื อ
ผูส้ อบบัญชี ท่านอื่นที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คู
เปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2559 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 813,000
(แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่ งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริ งระหว่างการปฏิบตั ิงาน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นท่านใดมี
ข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุ มอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2558 ตามรายละเอียดที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น
มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2559 โดย
แต่งตั้งนายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรื อนายขจรเกี ยรติ อรุ ณไพโรจ
นกุลผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรื อนางณฐพร พันธุ์อุดมผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 3430 และ/หรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื่นที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2559 โดยมีค่าสอบบัญชี
เป็ นจานวนเงิ นไม่เกิ น 813,000 บาท (แปดแสนหนึ่ งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่ งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ ดที่
เกิดขึ้นจริ งระหว่างการปฏิบตั ิงาน
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โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
570,695,008 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000)
วาระที่ 9
เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านที่ได้สอบถามข้อมูลของบริ ษทั ฯ และเปิ ดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ น้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม
เลขาทีป่ ระชุ มได้เรี ยนชี แจงที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105
วรรค 2 กาหนดให้ “ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะ
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น นอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้”
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ นสมควรบรรจุ วาระนี้ เพื่ อเปิ ดโอกาสแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ป ระสงค์จะเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้
คุณธนพัฒน์ จิรเวชวงศ์ สกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเพิ่มเติมใน
ที่ประชุ มเกี่ ยวกับ โครงการแนวร่ วมการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ที่ บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด ( มหาชน) มีการ
ประกาศเจตนารมณ์ไว้เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2558 ปั จจุบนั นี้มีการวางแผนดาเนินการในเรื่ องนี้ อย่างไรบ้าง
คุณเจริ ญ ประจาแท่ น ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ ี แจ้งในที่ประชุ มให้ทราบว่า บริ ษทั ทาคูนิ
กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ได้มีการประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2558
นั้น ซึ่ งตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ท้ งั หมด 71 ข้อ ซึ่ งเป็ นหัวข้อที่ตอ้ งใช้เวลาในการจัดทาคู่มือในการปฏิ บตั ิ
ซึ่ งปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างดาเนินการทาห้ได้ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
เมื่ อไม่มีผูใ้ ดสอบถาม เลขาที่ ประชุ มจึ งแจ้งต่อที่ ป ระชุ มว่าถ้ามี ผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมี ข ้อสงสัย ต้องการ
สอบถามเพิ่มเติม หรื อต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่ องอื่น ๆ สามารถติดต่อเข้ามายังบริ ษทั ฯได้ที่ โทร. 02455-2888 แฟ็ กซ์ 02-455-2763 หรื อติดต่อมาที่
เลขานุการบริ ษทั คุณธนษา กิตติรดานันท์ E-mail thanasa.k@takuni.com หรื อ
นักลงทุนสัมพันธ์ คุณนิตา ตรี วรี านุวฒั น์ E-mail Nita@takuni.com หรื อ
ติดต่อผ่านเว็ปไซด์ของบริ ษทั ในหน้าสาหรับนักลงทุน www.takunigroup.com
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุ ณท่านผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านที่ได้เสี ยสละเวลามาร่ วมประชุ มในวันนี้ และปิ ดการ
ประชุม
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อนึ่ งภายหลังจากเริ่ มเปิ ดการประชุ ม ได้มีผูถ้ ื อหุ ้นมาลงทะเบี ยนเพื่อเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้ น โดยมี
จานวนผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ มด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มทั้งสิ้ น 38 ราย นับจานวนหุ ้นได้
ทั้งสิ้ น 570,695,008 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 71.3369 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
ปิ ดประชุ มเวลา 15.10 น.

- นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค ลงชื่ อ...................................................................ประธานที่ประชุ ม
(นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค)
- นางสาวธนษา กิตติรดานันท์ ลงชื่ อ..................................................................เลขานุการทีป่ ระชุ ม
(นางสาวธนษา กิตติรดานันท์)
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
ประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่

นายเจริญ ประจาแท่ น
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
69 ปี
ปริ ญญาโท : รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
: นิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- DAP รุ่ นที่ 56/2006 , QFR/2006
- DCP รุ่ นที่ 88/2007, ACP14/2006

ประวัตกิ ารทางาน

2555- ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ ป
2559 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. เค เอส แอล กรี นอินโนเวชัน่
2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. พี เอ อี (ประเทศไทย)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอืน่ ทีอ่ าจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ

-ไม่มี-

จานวนครั้งในการเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการในรอบปี 2559

5 ปี
1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 10 / 10 ครั้ง
2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 / 6 ครั้ง
3. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/ 4 ครั้ง
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ประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่

นายประเสริฐ ตรี วีรานุวัฒน์
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

ประธานกรรมการบริ หาร
55 ปี
มศ.5 โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี)
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- DCP รุ่ นที่ 103/2013

ประวัตกิ ารทางาน

2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ ป
2545 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ
บจก. ซี เอ แซด (ประเทศไทย)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอืน่ ทีอ่ าจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ

10 ปี
1.เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 10 / 10 ครั้ง

จานวนครั้งในการเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการในรอบปี 2559
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ประวัตกิ รรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ และได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่

นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
อายุ
ประวัติการศึกษา

กรรมการบริ หาร
57 ปี
ปริ ญญาตรี : บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- DAP รุ่ นที่ 103/2013

ประวัติการทางาน

2555 – ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ ป

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ

10 ปี
1.เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 10 / 10 ครั้ง

จานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการในรอบปี 2559
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4
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 ที่เลื อกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อย
เพียงใดก็ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่ จะพึงมี หรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้ ง นั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลื อกตั้งในลาดับถัดลงมามี
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 ้นอาจลงมติ ให้กรรมการคนใดออจากตาแหน่ ง ก่ อนถึ งคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ น้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ข้ อ22. กรรมการบริ ษ ทั มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ ค่ า ตอบแทนกรรมการจากบริ ษ ทั ในรู ป ของเงิ น รางวัล เบี้ ย ประชุ ม
บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ ้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 ทธิ ของกรรมการที่ ไ ด้รับการแต่ งตั้งมาจากพนักงานหรื 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 ื อหุ ้ น เป็ นการประชุ ม วิส ามัญ เมื่ อใดก็ ไ ด้สุ ด แต่ จ ะ
เห็นสมควร ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้า (1/5) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด
หรื อผูถ้ ือหุ น้ จานวนไม่นอ้ ยกว่า (25) คน ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่ นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ภายในหนึ่ 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 มจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียง
หรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
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ข้ อ33. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมี ผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้น (หากมี) มาประชุ มไม่นอ้ ยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึ งหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู ้
ถื อหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบองค์ประชุ มตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ ง หากว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นได้
เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอ ให้การประชุ มเป็ นการระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นมิ ใช่ เป็ นการเรี ยก
ประชุ มเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นดั ประชุ มใหม่ และในกรณี น้ ี ให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้ อ34. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ป ระชุ ม
หรื อไม่สามารถปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ไ ด้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุ ม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประประชุ มเลื อกผูถ้ ื 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 น้ คนนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ง (1) เป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (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 การให้เ ช่ า กิ จ การของบริ ษ ทั ทั้ง หมดหรื อ
บางส่ วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการควบ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ) การเลิกบริ ษทั
(ช) การออกหุ น้ กูข้ องบริ ษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น
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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 น้ ละเท่าๆกัน เว้นแต่ในกรณี บริ ษทั ออกหุ ้นบุริมสิ ทธิ และกาหนดให้หุ้น
บุริมสิ ทธิ ได้รับเงินปั นผลแตกต่างจากหุ ้นสามัญ ให้จดั สรรเงิ นปั นผลตามที่กาหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปั นผล
ต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจจ่ า ยเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นได้เป็ นครั้ งคราว เมื่ อเห็ นว่า บริ ษ ทั มี ผ ลกาไร
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 ทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมรจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
(10) ของทุนจดทะเบียน
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

ข้ อมูลเกีย่ วกับกรรมการที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่ วมประชุ ม
แทนโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง

: นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
: 69 ปี
ที่อยู่
: 31/46 หมู่ที่ 9 ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
ส่ วนได้เสี ยในการพิจารณาวาระการประชุม :
-ไม่มี-

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง

: นายกวีวฒั น์ ทรงสกุลเกียรติ
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
อายุ
: 60 ปี
ที่อยู่
: 1703/111 หมู่บา้ นนันทวัน ซอยอ่อนนุ ช44 ถนนสุ ขมุ วิท 77
แขวงบางจาก เขตพระโขนง 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 2560 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 วมประชุ ม โปรดนาหนังสื อนัดประชุ ม ใบลงทะเบียน หรื อหนังสื อมอบฉันทะ และบัตรประจาตัวประชาชน
หรื อเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้มาแสดง เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่ วมประชุมด้วย
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นหรื อ
ผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษทั ฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1) เอกสารทีผ่ ้ เู ข้ าร่ วมประชุ มจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าประชุ ม
ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณี ผถู้ ือหุ ้นเข้าประชุ มด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่ น
บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
หากมี การเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
2. กรณี ผถู ้ ือหุ น้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม ให้แสดงเอกสารและหลักฐานดังนี้
2.1 หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ ง) 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
ตามข้อ 1
1.2 สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล ออกให้ไม่เกิ น 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่ งมีขอ้ ความให้เห็นว่า ผูแ้ ทนนิ ติบุคคล ซึ่ งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม 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 อมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ ง) ซึ่ งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชือของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบ
ฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว
2.2 สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล ออกให้ไม่เกิ น 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่ งมีขอ้ ความให้เห็นว่า ผูแ้ ทนนิ ติบุคคล ซึ่ งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม มีอานาจกระทาการ
แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ)
2.3 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิ ติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณี บุคคล
ธรรมดา ข้อ 1 ซึ่ งเป็ นผูม้ อบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2.4 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้อ
1 และผูร้ ับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3. กรณีผ้ ู ถื อ หุ้ นเป็ นผู้ ล งทุ นต่ า งประเทศและแต่ งตั้ งให้ คั ส โตเดี ย น (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี นิติบุคคล ข้อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณี ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ เ ป็ นผูล้ งทุ น ต่ า งประเทศมอบให้ค สั โตเดี ย น (Custodian) เป็ นผูล้ งนาม
หนังสื อมอบฉันทะแทน ต้องส่ งหลักฐานต่อไปนี้เพิ่มเติม
1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ื อหุ ้นที่ เป็ นผูล้ งทุ นต่ างประเทศให้คสั โตเดี ยน (Custodian)
เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และ
ขีดฆ่า ลงวันที่ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว
2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับ อนุ ญาตให้ป ระกอบธุ ร กิ 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
-แบบ ก. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
-แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
-แบบ ค. เป็ นแบบที่ ใ ช้ เ ฉพาะกรณี 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
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ผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูล้ งทุนชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับ
ฝากและดูแลหุ ้น ประสงค์จะใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ เลขานุ การบริ ษทั โทร.
02-455-2888 หรื อดาวน์ โ หลดได้ ที่ www.takunigroup.com และโปรดน าใบลงทะเบี ย นที่ ม บาร์ โ ค้ด
(Barcode) ปรากฏอยูม่ าในวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วย
ผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ มของบริษัทฯได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี้
1. เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
1.1 ผูถ้ ื อหุ ้นทัว่ ไปจะเลื อกใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ ง
เท่านั้น
1.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น จะเลื อกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ งได้จากทั้ง 3 แบบ
(แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค.)
2. มอบฉัน ทะให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ตามความประสงค์ข องผูถ้ ื อ หุ ้ น หรื อ เลื อ กมอบฉัน ทะให้
กรรมการอิสระของบริ ษทั คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบ
ฉันทะ หรื อกาเครื่ องหมายหน้าชื่ อกรรมการอิสระ ตามที่บริ ษทั ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะโดยเลือกเพียง
ท่านเดียวให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะดังกล่ าวเพื่ อให้
ถูกต้องและ มีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริ ษทั ได้อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่ ผูร้ ั บ
มอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
4. ส่ งหนังสื อมอบฉันทะใส่ ซองส่ งมายังที่สานักงานเลขานุการบริ ษทั ก่อนวันพุธที่ 26 เมษายน 2560
หรื อก่อนเวลาเริ่ มการประชุ มอย่างน้อยครึ่ งชัว่ โมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสาร
และให้ทนั เวลาเริ่ มประชุม
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นโดยมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยก
การลงคะแนนเสี ยงได้ และผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ ้นที่ ตนถื ออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจานวนที่ตนถืออยูไ่ ด้ เว้นแต่เป็ น Custodian ที่ผถู ้ ื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 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริ ษทั ทาคูนิ
กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรั พ ย์ ถนนกาญจนาภิ เษก แขวงบางแค เขตบางแค
กรุ งเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมในหนังสื อนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560
(สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 8)
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ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560
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 นการประชุม**
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 8
แผนที่ต้ งั บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 02-455-2888 โทรสาร 02-4552763
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 9

แบบฟอร์มขอรายงานประจาปี 2559
กรุ ณาส่ งรายงานประจาปี 2559 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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