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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561       1 
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1 

 

TG  066 / 2561 

                                                                                                                                21  มีนาคม  2561 

เร่ือง      ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจ าปี 2561 

เรียน      ท่านผูถื้อหุน้  บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561  ประชุมเม่ือ 
       วนัองัคารท่ี 13 มีนาคม  2561 
  2.  รายงานประจ าปี 2560 พร้อมส าเนาแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน 

     ในรูปแบบแผน่ บนัทึกขอ้มูล (CD-Rom) 
  3.   ประวติักรรมการท่ีเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
  4.   ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
  5.   ขอ้มูลกรรมการอิสระท่ียงัด ารงต าแหน่ง เพื่อการรับมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ 
  6.   ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
  7.   แบบฟอร์มการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
  8.   แผนท่ีตั้งการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
  9.   แบบฟอร์มขอรายงานประจ าปี 2560 

10.   หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. )  
        ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 

 
ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ทาคูนิ  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีมติให้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 

2561 ในวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 140/1 ซอยนาวเีจริญทรัพย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร   เพื่อพิจารณา
เร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี  

 

วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2561 เมื่อวนัที ่13 มีนาคม  2561 
  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  บริษทัฯ จดัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561  เม่ือวนัองัคารท่ี 13  
มีนาคม  2561  มีส าเนารายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุ้นคร้ังท่ี 1/2561  เม่ือวนัองัคารท่ี 13  มีนาคม  2561  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่า ไดมี้การบนัทึกการ
ประชุมไวอ้ยา่งครบถว้น และถูกตอ้งแลว้ 
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การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่ 2 รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2560 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36  (1) ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น

ประจ าปี “พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา ” โดย
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2560 ท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน และรายงาน
ประจ าปี 2560 รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม 
(ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่2) 

การลงมติ :  ระเบียบวาระน้ีไม่ตอ้งไดรั้บการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้  เน่ืองจากเป็นระเบียบ 
วาระเพื่อทราบ  

 

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

ท่ีก าหนดให้     ”คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินรอบปีบญัชีของ
บริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติั” และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ขอ้ 36 (2) ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี “พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน” โดยมี
รายละเอียดผลการด าเนินงานปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2559 ท่ี ส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินรวมของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย  และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริทซ่ึงประกอบดว้ย  งบแสดงฐานะการเงินรวมและ
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับรอบ
บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และไดผ้่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และผ่านการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัฯ แล้ว ทั้งน้ีฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ส าหรับปี 2560 สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 
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ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท 
                หน่วย : ลา้นบาท (ยกเวน้ก าไรต่อหุน้) 

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
รวมสินทรัพย ์ 1,536.12 793.28 
รวมหน้ีสิน 659.12 49.95 
ทุนจดทะบียนออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 400 400 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 804.43 743.33 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
รวมรายได ้ 1,925.12 773.35 
ก าไรสุทธิส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 25.35 32.19 
ก าไรต่อหุ้นของบริษัทใหญ่ (บาทต่อหุ้น) 0.03 0.04 

 

 รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่ 2) 
การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2560  และการจ่ายเงินปันผล  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  บริษทัฯ มีก าไรสุทธิส าหรับปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี 2560 

จ านวน 32.19  ลา้นบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษทัฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
ไดต้ามมาตรา 115     แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 ซ่ึง
ก าหนดวา่  “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมี
ผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น      และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป”  นอกจากน้ีมาตรา116   แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 45 ซ่ึงก าหนดวา่ “บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะ
มีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” อน่ึงบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี 

ในปี 2560  บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 32.19 ลา้นบาท  คณะกรรมการบริษทัจึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ  0.03500 บาท  รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 28,000,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 86.99 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  โดยคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติั
การจ่ายเงินปันผลจากการประชุมคร้ังท่ี 3/2561  เม่ือวนัองัคารท่ี  27  กุมภาพนัธ์  2561  โดยเป็นการจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับรอบระยะเวลาส าหรับงวด วนัท่ี 1 มกราคม 2560 – วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
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 ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ไม่นอ้ยกวา่   ร้อยละหา้  (5) เป็นจ านวนเงิน 1,642,000 บาท  
 

ตารางเปรียบเทยีบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา    

                   รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2559 
 

1. ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ (บาท) 32,187,308 22,598,348 
2. จ  านวนหุน้ (หุน้) 800,000,000 800,000,000 
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.03500 0.03125 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 28,000,000 25,000,000 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิแต่ละปี (ร้อยละ) 86.99 110.63 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล  โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for 
Dividend) ในวนัจนัทร์ท่ี 26 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2561 
 การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่ 5 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของ
บริษทัฯ   ขอ้ 17 ก าหนดให้ “ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้ จ  านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้  ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม(1/3) กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ
ต าแหน่งอีกได ้กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบั
สลากกนัส่วนปี  หลงัๆ  ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง”   และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 36 (4) ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัประจ าปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทน
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ” ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  

(1) นายวศิิษฎ ์        อคัรวิเนค                กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(2) นายกววีฒัน์      ทรงสกุลเกียรติ       กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา -   
                                                 ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

(3) นางสาวนิตา      ตรีวรีานุวฒัน์         กรรมการ (ท่ีเป็นผูบ้ริหาร)  /  กรรมการบริหาร 
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กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอช่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัเป็นดงัน้ี 
1. บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ  และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
แต่งตั้งให้ด ารงตาแหน่งกรรมการของบริษทัผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัตามท่ีทางส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด   ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงตา
แหน่งกรรมการ 

2. บริษทัไดส้อบถามความสมคัรใจของกรรมการอิสระท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  และสอบถาม
ความจ านงของผูถื้อหุน้รายใหญ่เพื่อเสนอช่ือกรรมการตวัแทน 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   จะเป็นผู ้พิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยไดพ้ิจารณา
จากคุณสมบัติการเป็นกรรมการท่ีได้ก าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตร
คณะกรรมการบริษทั 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น 
กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษทัเป็นการล่วงหนา้ 69 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี 24 ตุลาคม  2560 ถึง 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทั   และปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเพื่อเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  (ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายวิศิษฎ์  อคัรวิเนค  / นายกวีวฒัน์  
ทรงสกุลเกียรติ  /  นางสาวนิตา  ตรีวีรานุวฒัน์  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเป็นผูท่ี้ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ
รับผิดชอบ มีความระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดประวติัและผลงานโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (ส่ิงที่ส่งมา
ด้วยล าดับที ่3) 
        ขอ้มูลการถือหุ้นของกรรมการท่ีเสนอช่ือในคร้ังน้ี 

รายช่ือผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

นายวศิิษฎ ์ อคัรวิเนค - - 

นายกววีฒัน์   ทรงสกุลเกียรติ - - 

นางสาวนิตา  ตรีวีรานุวฒัน์ 152,610,002 152,610,002 

การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2561 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดให้   

“ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดแก่กรรมการ เวน้แต่เป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั” 
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22 ก าหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงิน
รางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน”  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2561 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม  เงินบ าเหน็จ  และผลตอบแทนอ่ืนเป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) โดยค านึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภทธุรกิจและ
ความเก่ียวโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ   ซ่ึงสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และ
อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการท าหนา้ท่ี  และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา 

คณะกรรมการ 

ปี 2561  (ปีทีเ่สนอ) ปี 2560 
ค่าตอบแทน
รายเดือน / คน 

ค่าเบ้ียประชุม
ต่อคร้ัง / คน 

ค่าตอบแทน
รายเดือน / คน 

ค่าเบ้ียประชุมต่อ
คร้ัง / คน 

ประธานกรรมการบริษทั 30,000 บาท ไม่มี 30,000 บาท ไม่มี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ไม่มี 30,000 บาท ไม่มี 
กรรมการอิสระ 25,000 บาท ไม่มี 25,000 บาท ไม่มี 
กรรมการ ( ท่ีเป็นผูบ้ริหาร ) ไม่มี 10,000 บาท ไม่มี 10,000 บาท 
กรรมการ  ไม่มี 10,000 บาท ไม่มี 10,000 บาท 
 

ในปี 2560  บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนจริงใหแ้ก่กรรมการบริษทั  โดยจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุม  
ค่าตอบแทน  และค่าบ าเหน็จประจ าปี รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,700,000 บาท รายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือ – สกลุ 
ค่าตอบแทน
กรรมการ 

ค่าเบ้ียประชุม 
กรรมการ 

ค่าบ าเหน็จกรรมการ 
(ผลประกอบการปี 2560) 

รวม 
( บาท ) 

1. นายวศิิษฎ ์  อคัรวเินค 360,000.00 - 83,108.10 443,108.10 
2. นายเจริญ  ประจ าแท่น 360,000.00 - 88,648.64 443,108.10 
3. นายกววีฒัน์   ทรงสกลุเกียรติ 300,000.00 - 88,648.64 388,648.64 
4. นายประเสริฐ    ตรีวรีานุวฒัน์ - 70,000.00 38,783.78 108,783.78 
5. นางสาวกาญจนา  ริมพณิชยกิจ - 60,000.00 33,243.24 98,783.78 
6. นางสาวนิตา  ตรีวรีานุวฒัน์ - 70,000.00 38,783.78 108,783.78 
7. นายสมชยั    กา้นบวัแกว้ - 70,000.00 38,783.78 108,783.78 
 รวม 1,020,000.00 270,000.00 410,000.00 1,700,000.00 
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การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุม  

 

วาระที ่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้    

“ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ใน
การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ และมาตรา 121 ก าหนดให้ “ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่
เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั” และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 36 
(6) ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัประจ าปี “พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี ” 
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์มีประกาศเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548  “ให้
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    จดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีทุก 5 ปีโดยบริษทัฯ 
สามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมได”้ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  :  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประจ าปี 2560 เน่ืองจากมีมาตรฐาน 
และมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีรวมทั้งยงัสามารถให้ค  าแนะน า  ให้ค  าปรึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัการบญัชี  
ภาษีอากร  และระบบการควบคุมภายใน 

 นอกจากนั้นเม่ือไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอตัราค่าสอบบญัชีในระดบัเดียวกนัแลว้เห็น
วา่ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั   มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชี
คนหน่ึงต่อไปน้ี หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั  เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
และบริษทัยอ่ย   และลงนามในรายงานการสอบบญัชีดงัน้ี 

 

 
ช่ือผู้สอบบัญชี 

เลขทะเบียนใบ 
อนุญาต 

จ านวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชี 
ของบริษัท 

3. นางณฐพร  พนัธ์ุอุดม 3430 1 
2. นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 3445 - 
1. นายไพบูล  ตนักลู 4298 5 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

 

ตารางเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชีบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดัในปีทีผ่่านมา 

บริษัท ปี 2561 

(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2560 

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 940,000 900,000 

บริษทัยอ่ย   (6 บริษทั) 5,214,400 4,800,000 

รวม 6,154,000* 5,700,000* 

 * ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดท่ีเกิดข้ึนจริงระหวา่งการปฏิบติังาน 
 

ทั้งน้ีบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มี
ความสัมพนัธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2561  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญั  ผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งนางณฐพร  พนัธ์ุอุดมผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3430  และ/หรือนาย
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุลผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3445 และ/หรือนายไพบูล  ตนักูล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4298และ/หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ ซ่ึงเป็น
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 
โดยมีค่าสอบบญัชีบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 6,154,000 บาท (หกลา้นหน่ึงแสนหา้หม่ืนส่ีพนั
บาทถว้น) 

การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่8 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 
ก าหนดให้ “ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได”้ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอ
ใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดไวใ้นการประชุมคร้ังน้ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นบริษทั ทาคูนิ  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   เขา้ร่วมประชุมในวนัจนัทร์ท่ี 23 
เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3    บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   เลขท่ี 140/1 ซอยนาวี
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เจริญทรัพย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร   และเพื่อใหก้ารลงทะเบียนเพื่อเขา้
ประชุมผูถื้อหุน้สะดวกรวดเร็ว บริษทัฯ จะจดัใหมี้การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.  
เป็นตน้ไป  

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ฉบับน้ี พร้อมทั้ งเอกสาร
ประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

ท่ี www.takunigroup.com 
ผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง กรุณาถือบตัรประจ าตวัประชาชนมาแสดง ส่วนผูถื้อหุ้นท่านใด

ไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองได ้ บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.   (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ี
ง่ายไม่ซบัซอ้น)  แบบ ข.  และแบบ ค.  ( แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ) (ส่ิงทีส่่งมาด้วย หมายเลข 10 ) พร้อมอากร
แสตมป์ 20 บาท ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อให้ผูถื้อหหุน้สามารถใชไ้ดต้ามความเหมาะสมดว้ย   พร้อมแนบ
เอกสารหรือหลกัฐาน  แสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม และน ามามอบ
ใหท่ี้ประชุมก่อนเร่ิมการประชุม   

ผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก
และดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได้ 
(หนังสือมอบฉันทะแบบ ค . สามารถดิดต่อขอรับได้ท่ีเลขานุการบริษทั หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดท่ี้ www.takunigroup.com )  
ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอแนะน าใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะ

มอบฉนัทะท่ีละเอียด  ชดัเจน  ตายตวั  
ผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงของบริษทัฯ เป็นผูรั้บ

มอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษทัฯ มีกรรมการอิสระท่ีสามารถรับมอบฉันทะ
จากท่านไดด้งัน้ี 

(1)  นายเจริญ      ประจ าแท่น  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะตาม ( ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่5) 
  

ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคท่ี์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงแทนท่าน  ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมส าเนาบตัรประชาชนของท่านท่ีลงลายมือช่ือ  
กลบัมาท่ีบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม   
 ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการได้รับหนังสือรายงานประจ าปี 2560  ในลกัษณะรูปเล่ม  กรุณากรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์มขอรายงานประจ าปี 2560  (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9) ให้บริษทัในวนัประชุมหรือส่งโทรสาร

แบบฟอร์มมาท่ี  02- 455-2763 หรือส่ง อีเมลลม์าท่ีเลขานุการบริษทั thanasa.k@takuni.com  

http://www.gcapital.co.th/
http://www.takunigroup.com/
mailto:thanasa.k@takuni.com
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บริษทัฯ ใคร่ขอใหท้่านผูถื้อหุ้นไดโ้ปรดทราบและปฏิบติัตามเง่ือนไข และวธีิการลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้ การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนดงัท่ีก าหนดในเอกสาร (ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่6) 
และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน าหนงัสือนดัประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุมมาแสดงเพื่อยนืยนัตนในการ เขา้ร่วมประชุมดว้ย (ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่7) 

ทั้งน้ีเพื่อใหท้่านผูถื้อหุ้นไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์
ของท่านอยา่งเตม็ท่ี หากท่านมีค าถามท่ีตอ้งการใหช้ี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอในคร้ังน้ี 
สามารถส่งค าถามล่วงหนา้มาท่ีบริษทัฯ โดยใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาท่ีเลขานุการบริษทั 
thanasa.k@takuni.com  หรือโทรสารหมายเลข 02-455-2763  

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้   (ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8)  

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
                 

                   
 

( นายวศิิษฎ ์ อคัรวเินค ) 
ประธานกรรมการ 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ :   นางสาวธนษา   กิตติรดานนัท ์
       เลขานุการบริษทั โทร.02-455-2888  ต่อ 861   โทรสาร. 02-455-2763 

mailto:thanasa.k@takuni.com
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม  2561  

 ณ ห้องประชุมชัน้ 3 อาคารทาคูนิ  
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภเิษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 

 

 
                     เปิดประชุมเวลา  14.03 น. 

 
คุณวิศิษฎ์   อัครวิเนค  ประธานกรรมการ  ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในท่ีประชมุ ประธำนกลำ่วเปิดกำรประชมุและ

แจ้งต่อที่ประชมุวำ่  ขณะที่เร่ิมกำรประชมุมีผู้ ถือหุ้นมำประชมุด้วยตนเอง  38  รำย รับมอบฉนัทะจ ำนวน  21  รำย นบัรวมผู้
ถือหุ้นรวม  59  รำยจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้  421,291,145   หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.6614  ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุ  ตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัของบริษัท 

คุณธนษา  กิตติรดานันท์ เลขานุการบริษัท ท ำหน้ำที่เลขำนกุำรท่ีประชุม  โดยเลขำนกุำรที่ประชุม  ได้แนะน ำ
คณะกรรมกำรบริษัท  คณะผู้บริหำร ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต   ตวัแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในกำรนบัคะแนน  ที่เข้ำร่วมประชมุ
ดงันี ้
 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  

1. คณุวิศษิฎ์              อคัรวิเนค ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

2. คณุเจริญ               ประจ ำแทน่ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน 

3. คณุกววีฒัน์            ทรงสกลุเกียรติ                    ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน /         
กรรมกำรตรวจสอบ 

4. คณุประเสริฐ ตรีวีรำนวุฒัน์   กรรมกำร (ทีเ่ป็นผู้บริหำร )/ ประธำนกรรมกำรบริหำร  
5. คณุนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์   กรรมกำร (ทีเ่ป็นผู้บริหำร ) / กรรมกำรบริหำร 
6. คณุกำญจนำ ริมพณิชยกิจ   กรรมกำรบริหำร 
7. คณุสมชยั  ก้ำนบวัแก้ว   กรรมกำรบริหำร 
ทัง้นีก้รรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชมุในครัง้นีค้ิดเป็นร้อยละ  100   ของกรรมกำรทัง้หมดของบริษัท 

  
คณะผู้บริหาร 

1. คณุเจริญชยั อ ำนำจสมบรูณ์สขุ               รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยธุรกิจทดสอบ 
2. คณุฉตัรประภำ จนัทร์ศรี   รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยธุรกิจขนสง่ 
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3. คณุฐิตมิำ ธนำปกิจ   รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยบญัชี / กำรเงิน 
4. คณุทศพล            ผลติำภรณ์  รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 
5. คณุธนษำ             กิตติรดำนนัท์                      เลขำนกุำรบริษัท / ผู้จดักำรฝ่ำยก ำกบักำรปฏิบตัิงำน 

 (ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนกุำรท่ีประชมุ) 
ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

คณุภคัชำตำ  มโนทยั จำก บริษัท เอส14 แอดไวเซอร่ี จ ำกดั 
 

ตัวแทนอิสระซ่ึงเป็นผู้แทนในการนับคะแนน 
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

 

ตัวแทนผู้ถอืหุ้นเพื่อเป็นสกัขพียานในการนับคะแนน 
นำงสำววีนสั แซต่ัง้  ผู้ ถือหุ้นมำด้วยตนเอง ท ำหน้ำที่เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมสงัเกตกำรณ์  และเป็นสกัขีพยำนใน

กำรนบัคะแนน 
 

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
คณุสรุเชษฐ์   วินิยกลู 

 
ประธาน  มอบหมำยให้เลขำนกุำรที่ประชมุ ชีแ้จงรำยละเอียดเก่ียวกบักำรประชมุ  และวิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน  

ในวำระต่ำง ๆ  โดยเลขำนกุำรฯ  ได้ชีแ้จงวิธีกำรสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น  กำรออกเสียงลงคะแนน  กำรนบัคะแนน  
และกำรประกำศผลคะแนนให้ที่ประชมุได้รับทรำบ 

เลขำนกุำรที่ประชุม  เรียนชีแ้จงวิธีกำรสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น  กำรออกเสียงลงคะแนน  กำรนบัคะแนน  
และกำรประกำศผลคะแนน  ดงันี ้

 

การสอบถามหรือแสดงความเห็น 
ขอให้ท่ำนผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นแนะน ำตัวโดยแจ้ง  ช่ือ -

นำมสกลุ และแจ้งเร่ืองที่ต้องกำรสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น โดยกำรสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นนัน้  ขอให้เป็นกำร
สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นตำมประเด็นของวำระกำรประชมุ เพื่อให้กำรประชมุเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

 

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง 
เมื่อทำ่นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงทะเบียนแล้ว ทำ่นจะได้รับบตัรลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวำระ โดยกำรออก

เสยีงลงคะแนนนัน้ ให้ 1 หุ้นมีสทิธิออกเสยีงได้ 1 เสยีง  
ในกำรประชมุแตล่ะวำระนัน้ ทำ่นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะต้องยื่นบตัรลงคะแนนให้ตรงกบัวำระที่มีกำรเรียกเก็บ

บตัรลงคะแนนในแตล่ะวำระ  
ท่ำนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ำนใดเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ำน

นัน้ กรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จดัให้ และมอบให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่ำนไมด่ ำเนินกำรดงักลำ่ว ให้ถือวำ่
ทำ่นเห็นชอบกบัมติตำมวำระท่ีได้น ำเสนอ  
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หำกทำ่นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท ำเคร่ืองหมำยลงคะแนนมำกกวำ่ 1 ช่อง จะถือวำ่เป็นบตัรเสยี ยกเว้นผู้ ถือหุ้น
ต่ำงประเทศที่แต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทย ในกรณีที่บตัรเสีย  บริษัทฯจะถือว่ำท่ำนงดออกเสียงกบัมติตำมวำระที่ได้
น ำเสนอ 

ในกำรรวบรวมผลกำรลงคะแนนเสยีง ทำ่นท่ีไมไ่ด้สง่ใบลงคะแนนบริษัทฯ จะถือวำ่ทำ่นเห็นด้วยกบัวำระนัน้  บริษัท 
ได้ใช้ระบบBarcode ในกำรนบักำรออกเสยีงลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวำระ 
  
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี  2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560 

 ประธาน  ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวนัที่ 26 เมษำยน  
2560   โดยเชิญเลขำนกุำรท่ีประชมุ  เป็นผู้ ชีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต้อ่ที่ประชมุเพื่อพิจำรณำ 

เลขานุการที่ประชุม เรียนชีแ้จงให้ที่ประชุมทรำบว่ำ  บริษัทฯ  ได้จัดกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นถือหุ้นประจ ำปี 
2560เมื่อวนัที่ 26  เมษำยน 2560  ซึ่งได้สง่ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุดงักลำ่วให้กบักระทรวงพำณิชย์  และได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว    

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้ว  เห็นวำ่ได้มีกำรบนัทกึวำระกำรประชมุไว้อยำ่งครบถ้วน  และถกูต้องแล้ว 

ประธาน เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัต่ำง ๆ  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำม
เพิ่มเติม  ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน  
2560  ตำมรำยละเอียดที่ได้น ำเสนอตอ่ที่ประชมุดงักลำ่วข้ำงต้น 

 

ในวาระนีมี้ผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้    2 ราย  รวมจ านวนหุ้น                        52  หุ้น 
รวมมีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้          61  ราย  รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้   421,291,197  หุ้น 
 

มติ  ที่ประชมุได้พิจำรณำแล้วมีมติรับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน  2560 
โดยที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้

เห็นด้วย          421,106,197  เสยีง ( คิดเป็นร้อยละ 99.9561 ) 
ไมเ่ห็นด้วย              0  เสยีง ( คิดเป็นร้อยละ   0.0000 ) 
งดออกเสยีง                185,000               เสยีง ( คิดเป็นร้อยละ       0.0439 ) 

 

วาระที่ 2  พิจารณาการอนุมตักิารน า บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 

ประธาน  ได้เชิญให้คณุนิตำ   ตรีวีรำนวุฒัน์  ในฐำนะกรรมกำรบริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และกรรมกำร  
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นผู้ ชีแ้จงกิจกำรของบริษัท CAZ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นเข้ำใจกำรด ำเนินธุรกิจให้มำกขึน้ 

 คุณนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและผู้บริหาร  ได้เรียนชีแ้จงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท CAZ ตอ่ที่ประชมุ วำ่ 
CAZ ก่อตัง้ในปี 2557 โดยมี Mr. Hong Chung Sik เป็น CEO CAZ เป็นผู้ ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงด้ำนน ำ้มนัและแก๊ส 
(Engineering Procurement Construction) ทกุชนิด ตัง้แต่กำรออกแบบตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ กำรประกอบชิน้งำน 
(Fabrication) งำนโยธำ และงำนติดตัง้โดยมีลกูค้ำสว่นใหญ่อยู่ในกลุม่พลงังำน เช่น กลุม่บริษัท ปตท.  บริษัทข้ำมชำติ เป็น
ต้น มีโครงกำรก่อสร้ำงที่เสร็จสิน้แล้วจ ำนวน 25 โครงกำร และอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงอีกจ ำนวน 9 โครงกำร โดยส ำนกังำน
ใหญ่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัระยอง ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 100 ล้ำนบำท  
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เลขานุการที่ประชุม เรียนเชิญคุณฐิติมำ  ธนำปกิจ  รองกรรมกำรผู้ จัดกำรฝ่ำยบัญชี/กำรเงิน   เป็นผู้ ชีแ้จง
รำยละเอียดเพิ่มเติมของวำระดงักลำ่ว 

คุณฐิติมา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงนิ  ได้เรียนชีแ้จงตอ่ที่ประชมุดงันี ้ 

 
 

   จ านวนหุ้นของบริษัท CAZ  หลังจากเพิ่มทนุเป็นดังนี ้

 
ผลของการท า IPO ของ CAZ ท าให้บริษัทมีส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิในการออกเสียงใน CAZ ลดลง

จากเดิมร้อยละ 51.30 เหลือร้อยละ 36.64 คิดเป็นอัตราลดลง (Dilution Effect) ไม่เกินร้อยละ 28.57  
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ประธาน  เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ  
 คุณสุรพล สมพลวิวัฒน์  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถำมเก่ียวกับที่ดินของบริษัท CAZ ว่ำเป็น

ทรัพย์สนิของบริษัท CAZ หรือที่ดินเช่ำ 
คุณนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและผุ้บริหาร  ได้เรียนชีแ้จงตอ่วำ่ทีด่ินซึง่เป็ฯที่ตัง้ของส ำนกังำนใหญ่ เป็น

ทรัพย์สนิของบริษัท CAZ ที่มีกำรซือ้ในปี 2559 และมีกำรบนัทกึเป็นทรัพย์สนิอยูใ่นงบกำรเงินของบริษัท 
คุณสมชัย  สุชาติเจริญยิ่ง ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถำมเพิ่มเตมิเก่ียวกบัโครงสร้ำงรำยได้หลกัของบริษัท 

TAKUNI  มำจำกธุรกิจใด  แนวโน้มของรำยได้เพิ่มขึน้หรือลดลง และกำรท่ีจะน ำบริษัทยอ่ย CAZ  เข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ฯ ได้เตรียมแผนธุรกิจใหมเ่พื่อชดเชยรำยได้ของบริษัทฯ ที่ลดลงตำมอตัรำสว่นกำรถือหุ้นแล้วหรือไม ่
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คุณฐิติมา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงนิ  ได้เรียนชีแ้จงต่อที่ประชมุถึงรำยได้ของบริษัท 
TAKUNI เทียบกบับริษัท CAZ  ให้ที่ประชมุทรำบดงันี ้

 
คุณประเสริฐ  ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวำ่ธุรกิจก๊ำซ

ปิโตรเลียมเหลวนัน้เร่ิมตกต ่ำลงประมำณ 2 ปี จำกรำคำน ำ้มนัที่ลดลงซึ่งไม่สำมำรถควบคมุปัจจัยดงักล่ำวได้  ซึ่งในกลุม่
บริษัทยอ่ยที่มีกำรแตกธุรกิจออกไปมีกำรเพิ่มช่องทำงของธุรกิจมำกขึน้ 

บริษัท GG ที่ด ำเนินกำรด้ำนกำรขนสง่ได้เพิ่มกำรขนสง่แอมโมเนีย ตลอดจนวตัถอุนัตรำยอื่นที่สำมำรถให้บริกำร
ขนสง่ทำงบก เพื่อขยำยฐำนรำยได้ 

บริษัท RE เป็นบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรทดสอบ INSPECTION มีกำรรับงำนเพิ่มขึน้  บริษัทฯ ได้ไปเปิด
ส ำนกังำนใหมท่ี่จงัหวดัระยอง (ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำน)   เพื่อรองรับกำรขยำยฐำนลกูค้ำ
ของบริษัท  

 บริษัท TL เป็นบริษัทที่ลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์เก่ียวกบัที่อยู่อำศยั  ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำรำยละเอียดใน
กำรลงทนุ 

 ส่วนบริษัท  CAZ  ก ำลงัจะ Spin –off  เพื่อเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ MAI  วัตถุประสงค์เพื่อให้มีกำร
ด ำเนินงำนที่ชดัเจน แยกออกจำกธุรกิจของบริษัทและมีกำรเติบโตของธุรกิจอย่ำงสงูสดุ   มีควำมยืดหยุ่น  และคลอ่งตวัใน
กำรเข้ำถึงแหลง่เงินทนุได้มำกขึน้ 

คุณนรา  ศรีเพชร ผู้ถอืหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถำมเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ ของบริษัท 
TL  วำ่จะด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  และมีกำรรับรู้รำยได้เมื่อไหร่ สว่นเงินลงทนุในธุรกิจดงักลำ่วจะมีกำรเพิ่มทนุหรือมีกำรกู้ยืมเงิน
จำกสถำบนัทำงกำรเงิน 

คุณฐิติมา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน  ได้ชีแ้จงวำ่ขณะนีบ้ริษัทอยูร่ะหวำ่งกำรศกึษำ
เก่ียวกบัแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจดงักล่ำว   หำกได้ข้อสรุปที่ชดัเจนจะท ำกำรแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบอย่ำงทัว่ถึงโดยผ่ำนช่อง
ทำงกำรเสนอขำ่วผำ่นตลำดหลกัทรัพย์ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทำ่นใดมีข้อสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงขอฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำกำรอนมุตัิกำรน ำ บริษัท 
ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ตำมรำยละเอียดที่ได้น ำเสนอตอ่ที่ประชมุดงักลำ่ว 

ในวาระนีมี้ผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้     4 ราย  รวมจ านวนหุ้น              1,344,800  หุ้น 
รวมมีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้           65  ราย  รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้   422,635,997    หุ้น 
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มติ   ที่ประชมุมีมติพิจำรณำอนมุตักิำรน ำบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 
โดยที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงมำกกวำ่ 3 ใน 4  ของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี ้

เห็นด้วย     422,615,997 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ   99.9953) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสยีง             20,000    เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.0047) 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัตกิารเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด
(CAZ) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) และผู้ถอืของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Pre-emptive right) 

เลขานุการที่ ประชุม  เชิญคุณฐิติมำ  ธนำปกิจ  รองกรรมกำรผู้ จัดกำรฝ่ำยบัญชี/กำรเงิน   จะเป็นผู้ ชีแ้จง
รำยละเอียดเพิ่มเติมของวำระดงักลำ่ว 

คุณฐิติมา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน  ได้เรียนชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวำ่กำรเสนอขำยหุ้น
เพิ่มทุนของบริษัท CAZ จ ำนวน 80 ล้ำนหุ้น แบ่งออกเป็น ขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนทัว่ไปจ ำนวน  64 ล้ำนหุ้น 
และขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นจ ำนวน 16 ล้ำนหุ้น โดยสิทธิผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
อยูท่ี่ 50:1   และรำคำที่เสนอขำยหุ้น IPO ดงักลำ่วปัจจบุนัยงัไมไ่ด้มีกำรก ำหนด 

 ประธาน  เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ  

 คุณฮั่ งใช้  อัครสกุล  ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ถือหุ้นไทย  ได้สอบถำมเก่ียวกบั หุ้น IPO ทัง้หมดสดัสว่น
ของผู้ ถือหุ้นเดิมและของบริษัท TAKUNI  ถืออยูต่ิด Silence Period จ ำนวนก่ี% รำคำ IPO อยูท่ี่ประมำณเทำ่ไหร่  บริษัทใดที่
จะได้รับกำรคดัเลือกและแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนรับประกันกำรจ ำหน่ำย และมีกำรตรวจสอบบญัชีจำกผู้ตรวจสอบบญัชีรับ
อนญุำตหรือยงั 

คุณภัคชาตา  มโนทัย ที่ปรึกษาทางการเงิน  ได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมให้ทรำบว่ำ  ในส่วนของผู้ ถือหุ้น strategic 
shareholder ที่จะติด Silence Period ซึ่งถูกก ำหนดไว้ที่  55% ของทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้วหลงั IPO ยังไม่ได้ก ำหนด
สดัสว่นที่ชดัเจน ว่ำเป็นในสว่นของบริษัท TAKUNI  และกลุม่ผู้บริหำรของบริษัท CAZ ในสดัสว่นเท่ำใด สว่นรำคำขำย IPO 
จะอิงตำมรำคำอตุสำหกรรม 

คุณพัชรรินทร์  ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถำมว่ำบริษัทได้มีกำรจดัท ำแผน  ในกำรน ำบริษัท 
CAZ  เข้ำตลำดหลกัทรัพย์ MAI หรือไม ่

คุณนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและผู้บริหาร  ได้เรียนชีแ้จงวำ่ปัจจบุนับริษัทฯ  อยูร่ะหวำ่กำรเตรียมเอกสำร
ยงัไม่ได้มีแผนกำรที่สำมำรถก ำหนดวนัได้ชดัเจน  และจำกกำรที่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท TAKUNI  ได้พิจำรณำอนมุตัิในวนันีท้ำง
บริษัท CAZ ก็จะไปด ำเนินกำรในเร่ืองกำร Spin off  ต่อไป และหลงัจำกที่บริษัท CAZ  ยื่นเอกสำรกับตลำดหลักทรัพย์ฯ  
กลต. ใช้เวลำในกำรพิจำรณำเอกสำรประมำณ 4-5 เดือน  หำกไม่มีเอกสำรที่ต้องแก้ไขและต้องชีแ้จงเพิ่มเติม  คำดว่ำจะ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนเข้ำสูต่ลำดหลกัทรัพย์ฯ แล้วเสร็จประมำณสิน้ปี 2561   

โดยปี 2560 CAZ มีผู้สอบบญัชีรับอนุญำตคือ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั และในส่วนของ
กำรแตง่ตัง้ตวัแทนรับประกนักำรจ ำหนำ่ยนัน้   ปัจจบุนัยงัไมไ่ด้ท ำกำรคดัเลอืกบริษัทใด 

คุณเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถำมเพิ่มเติมเก่ียวกบั ค ำกลำ่วผู้บริหำรของบริษัท TAKUNI 
ที่เคยกลำ่วไว้วำ่รำคำหุ้นจะไมต่ ่ำกวำ่ 2 บำท  ซึง่ปัจจบุนัรำคำหุ้นลงมำต ่ำกวำ่ 1 บำท   และรำคำที่จะเสนอขำยหุ้นของบริษัท 
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CAZ  อยู่ที่ 50:1 อตัรำส่วนจะต ่ำกว่ำนีไ้ด้หรือไม่   หรือสำมำรถลดสดัส่วนกำรขำย IPO  ให้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นประชำชนทัว่ไป  
จ ำนวน 64  ล้ำนหุ้นแล้วน ำมำเพิ่มให้ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท TAKUNI จะเป็นไปได้หรือไม ่และถ้ำผู้ ถือหุ้นต้องกำรไปเยี่ยมชม
กิจกำรของบริษัท CAZ ก่อนเข้ำตลำดฯ  บริษัทฯ  TAKUNI  สำมำรถพำไป Company visit  ได้หรือไม ่

คุณประเสริฐ  ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนชีแ้จงตอ่ที่ประชุมว่ำ  ในสว่น
ของรำคำหุ้นที่ต ่ำกว่ำ 2 บำทในปัจจุบนันี ้ทำงผู้บริหำรไม่ได้นิ่งเฉย  พยำยำมที่จะหำช่องทำงธุรกิจใหม่ ๆ  เพิ่มเติมเพื่อ
ทดแทนธุรกิจ LPG  ตำมที่ได้แจ้งไว้   ซึ่งกำรน ำบริษัท CAZ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์  MAI  เป็นอีกช่องทำงหนึง่ที่
จะท ำให้บริษัทฯ เติบโตไปในทิศทำงที่ดี 

ในเร่ืองของกำรขอเยี่ยมชมบริษัท CAZ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทำงไปเยี่ยมชมแจ้งจ ำนวนคนที่ต้องกำรไปและสง่
รำยช่ือมำที่คณุธนษำ กิตติรดำนนัท์ เลขำนกุำรบริษัท เพื่อประสำนงำนในเร่ืองของวนัและเวลำ 

คุณฐิติมา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน  ได้เรียนชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำสดัสว่น 50 หุ้น
สำมญั TAKUNI ตอ่ 1 หุ้น CAZ เป็นสดัสว่นท่ีคิดแล้ววำ่เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ ฯ เร่ืองสดัสว่นผู้
ถือหุ้นรำยย่อย ว่ำภำยหลงักำรท ำ IPO แล้ว CAZ จะต้องด ำรงสดัสว่นผู้ ถือหุ้นรำยย่อยไมต่ ่ำกวำ่ 25% ของทนุจดทะเบียนท่ี
ช ำระแล้ว โดยที่ผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยหมำยถึง ผู้ ถือหุ้นสำมญัที่มิได้เป็นผู้มีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน โดยหำกก ำหนดสดัสว่นหุ้น 
TAKUNI ให้น้อยกวำ่นี ้จะท ำให้อตัรำสว่นผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยไมเ่ป็นไปตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ ฯ ก ำหนด 

คุณพรชัย  ธีรกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถำมว่ำกำร Spin off  ดังกล่ำวผู้ ถือ  Warrant  ของบริษัท 
TAKUNI  จะเสยีสทิธิในกำรถือ Warrant  หรือไมแ่ละจะมีกำรปรับสทิธิหรือไม่ 

คุณฐิติมา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงนิ  ได้เรียนชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวำ่กำรท่ีบริษัท CAZ 
Spin off  ไมไ่ด้มีผลกระทบกบัสทิธิของผู้ ถือ Warrant จึงไมม่ีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องมีกำรปรับสทิธิ  

คุณพัชรรินทร์  ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถำมเพิ่มเติมเก่ียวกบัข้อมลูรำยได้ตำมตำรำงที่ได้
น ำเสนอข้ำงต้น   

 

 

 

 
 

บริษัทฯ  แจ้งว่ำในปี  2560 บริษัท TAKUNI และบริษัท CAZ  มีงำนเพิ่มมำกขึน้กว่ำปีก่อน แต่เหตุใดรำยได้ตำม
ตำรำงจึงน้อยลงกวำ่ปีก่อน    และบริษัทท่ีเป็นคูแ่ขง่ของ CAZ มีบริษัทใดบ้ำง 

 คุณฐิติมา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน  ได้เรียนชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ สำเหตทุี่ก ำไร
สทุธิของบริษัท TAKUNI น้อยลง  เนื่องจำกมีกำรลงทุนและขยำยงำนในส่วนของเคร่ืองมืออุปกรณ์และบุคลำกรด้ำนงำน
ธุรกิจตรวจสอบและทดสอบควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรมเพื่อรองรับงำนที่จะเกิดขึน้ในอนำคต และด้วยธุรกิจก๊ำซปิโตรเลียม
เหลวที่ปริมำณขำยลดลงจึงท ำให้สดัสว่นก ำไรจึงน้อยลง  สว่นลกัษณะกำรรับงำนของบริษัท CAZ ที่ผำ่นมำเป็นสว่นใหญ่เป็น
งำนที่รับช่วงมำจำก main contractor จึงท ำให้มีอตัรำสว่นก ำไรที่ไมส่งูมำกนกั แต่หลงัจำกที่ CAZ ซือ้ที่ดินและมีโรงงำนเป็น
ของตวัเอง ประกอบกบัประสบกำรณ์ที่สะสมอยูเ่ร่ือยมำ ท ำให้สำมำรถรับงำนโดยตรง เป็น main contractor และสำมำรถรับ
งำนในลกัษณะ EPC ซึง่มีอตัรำก ำไรสงูกวำ่ได้มำกขึน้  
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คุณนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและผู้บริหาร  ได้แจ้งเพิ่มเติมวำ่ปัจจบุนัคูแ่ขง่ของบริษัท CAZ มีทัง้บริษัทใน
ประเทศและตำ่งชำติซึง่มีอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก ยกตวัอยำ่งเช่น TRC ที่เคยเจอในฐำนะคูแ่ขง่จำกกำรประมลูงำนก่อสร้ำง 1 ครัง้ 
และ SRICHA เจอในฐำนะคู่แข่งจำกกำรประมลูงำนก่อสร้ำงอีก 1 ครัง้ ทัง้นีเ้นื่องจำกผู้บริหำรเป็นชำวเกำหลี งำนที่ CAZ 
ได้รับสว่นใหญ่จึงเป็นกำรวำ่จ้ำงจำกบริษัทข้ำมชำติเช่น  เกำหล ีไต้หวนั ญ่ีปุ่ น จีน 

คุณธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถำมว่ำเดิมบริษัท TAKUNI ถือหุ้นในบริษัท CAZ จ ำนวน 
51.30 % หลงัจำกมีกำรเพิ่มทนุและขำย IPO จะเหลอืหุ้นอยูจ่ ำนวน 36.64% อยำกทรำบวำ่เมื่อบริษัท TAKUNI มีจ ำนวนหุ้น
ที่ลดลงอ ำนำจในกำรควบคมุลดลงด้วยหรือไม ่ และในงบกำรเงินรวมจะน ำบริษัท CAZ มำรวมเป็นบริษัทยอ่ยได้อีกหรือไม่ 

คุณฐิติมา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน  ได้เรียนชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ จำกที่บริษัท 
TAKUNI (THAILAND) ที่ถือหุ้นลดลง 36.64% นัน้ บริษัทฯ ยงัมีอ ำนำจในกำรควบคมุบริษัท CAZ อยู ่ ซึง่หมำยถึงอ ำนำจใน
กำรควบคุมและบริหำรจัดกำรงำนทั่วไป ทัง้นีจ้ะไม่มีผู้ ถือหุ้ นรำยย่อยอื่นๆ  ที่สำมำรถรวมตัวกันและมีอ ำนำจควบคุม
เหนือกวำ่ TAKUNI (THAILAND) ได้   ดงันัน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชียงัถือวำ่ CAZ เป็นบริษัทยอ่ย จึงสำมำรถน ำรำยได้ของ
บริษัท CAZ มำรวมในงบกำรรวมได้ตำมเดิม 

คุณพัชรรินทร์  ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถำมเพิ่มเติมเก่ียวกบัธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ที่จะมี
กำรลงทุนเพิ่ม  บริษัทฯ  ควรศึกษำข้อมลูให้ละเอียดและรอบครอบ  เนื่องจำกบริษัท TAKUNI มีควำมช ำนำญในเร่ืองของ
ธุรกิจก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว   ซึง่ยงัถือวำ่ขำดประสบกำรณ์ในด้ำนธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ซึง่ธุรกิจดงักลำ่วมีกำรลงทนุท่ีคอ่นข้ำง
สงูอำจเป็นควำมเสีย่งท ำให้บริษัท TAKUNI มีผลขำดทนุได้ 

คุณนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริษัท  ได้เรียนชีแ้จงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่ำ ในเร่ืองของกำรลงทุนด้ำน
อสงัหำริมทรัพย์  คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ได้มีควำมห่วงใยในเร่ืองดงักลำ่วเช่นกนั   ซึ่งอำจหำวิธีกำรกระจำยควำมเสี่ยงโดย
กำรร่วมทนุกบับริษัทที่มีควำมสำมำรถ  และช่ือเสียงในด้ำนอสงัหำริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบนัอยูใ่นขัน้ตอนกำรศึกษำข้อดี  ข้อเสยี  
และควำมเป็นไปได้ของธุรกิจ  เพื่อให้โครงกำรดงักลำ่วได้ผลก ำไรสงูสดุ   

 

ในวาระนีมี้ผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้  4 ราย  รวมจ านวนหุ้น             6,758,001  หุ้น 
รวมมีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้        69  ราย  รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้  429,393,998  หุ้น 
 

 มติ   ที่ประชมุมีมติพจิำรณำอนมุตัิกำรเสนอขำย และจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) 
จ ำกดั(CAZ) ให้แก่ประชำชนทัว่ไป (IPO) และผู้ ถือของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น( Pre-emptive right) 
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำ  3  ใน  4  ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย     429,350,998 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ   99.9900) 
ไมเ่ห็นด้วย              13,000 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.0030) 
งดออกเสยีง              30,000 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.0070) 
 

วาระที่ 4  วาระอื่นๆ(ถ้าม)ี 
 ประธาน  ได้กลำ่วขอบคณุทำ่นผู้ ถือหุ้นทกุทำ่นท่ีได้สอบถำมข้อมลูของบริษัทฯ  และเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำม
รำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ  เพิ่มเติม 
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เลขานุการที่ประชุม  ได้เรียนชีแ้จงที่ประชุมว่ำตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 
วรรค 2 ก ำหนดให้ “ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุม
พิจำรณำเร่ืองอื่น  นอกจำกที่ก ำหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้” 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวำระนีเ้พื่อเปิดโอกำสแก่ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
เร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจำกที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดไว้ในกำรประชมุครัง้นี ้

ประธานฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำเสนอวำระเร่ืองอื่นๆหรือซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ 
คุณพัชรรินทร์  ชาญเมธา ผู้ถอืหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถำมเพิ่มเติมเก่ียวกบั ในปี 2561 นี ้บริษัท TAKUNI 

มีแผนปิดสถำนีบริกำร LPG เพิ่มเติมหรือไม ่
คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวำ่บริษัท TAKUNI  

ไม่มีสถำนีบริกำร LPG ธุรกิจของบริษัทคือรับจ้ำงขนสง่และมีคลงัก๊ำซเพื่อส ำรองก๊ำซส ำหรับสถำนีบริกำรใกล้เคียง  ทัง้ภำค
กลำงและภำคกลำงตอนบน สว่นสถำนีบริกำรที่มีโลโก้ของบริษัท TAKUNI นัน้เป็นสถำนีบริกำรของลกูค้ำที่บริษัทน ำไปติด
เพื่อช่วยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์  

เมื่อไม่มีผู้ ใดสอบถำม  เลขำนกุำรที่ประชุมจึงแจ้งตอ่ที่ประชุมว่ำถ้ำมีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสงสยั  ต้องกำรสอบถำม
เพิ่มเติม  หรือต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นในเร่ืองอื่น ๆ สำมำรถติดต่อเข้ำมำยงับริษัทฯได้ที่ โทร. 02-455-2888 แฟ็กซ์ 02-
455-2763 หรือติดตอ่มำที่ 

เลขำนกุำรบริษัทคณุธนษำ  กิตติรดำนนัท์   E-mail  thanasa.k@takuni.com  หรือ 
นกัลงทนุสมัพนัธ์  คณุนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์   E-mail  nita@takuni.com หรือ 
ติดตอ่ผำ่นเว็ปไซด์ของบริษัทในหน้ำส ำหรับนกัลงทนุ www.takunigroup.com  
ประธาน  ได้กลำ่วขอบคณุทำ่นผู้ ถือหุ้นทกุทำ่นท่ีได้เสยีสละเวลำมำร่วมประชมุในวันนี ้ และปิดกำรประชมุ 
 อนึ่งภำยหลงัจำกเร่ิมเปิดกำรประชุม  ได้มีผู้ ถือหุ้นมำลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึน้ โดยมีจ ำนวนผู้ ถือหุ้น

ที่มำประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำร่วมประชมุทัง้สิน้ 69 รำย  นบัจ ำนวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 429,393,998 หุ้น  คิดเป็น
ร้อยละ 53.6742    ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

 
 
        ปิดประชุมเวลา   16.00  น. 

 

                                   
   ลงช่ือ...................................................................ประธานที่ประชุม  

          (นายวิศิษฎ์     อคัรวเินค)     
 

      
ลงช่ือ..................................................................เลขานุการทีป่ระชุม  

                                                               (นางสาวธนษา  กิตติรดานันท์)          

mailto:thanasa.k@takuni.com%20%20หรือ
mailto:ita@takuni.com
http://www.takunigroup.com/
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          ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
 

ประวตัิกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 

    

    
 
 
 
 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ 70 ปี 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาโท :   Master of Management  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ  ศศินทร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาตรี :    วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (ไฟฟ้า)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-  DCP รุ่นท่ี  49/2004  
-  RCP รุ่นท่ี  12/2005 
- Finance for non-finance   director 

ประวตักิารท างาน  2555 – ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ  / กรรมการตรวจสอบ  / 
                             กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 
              ปัจจุบนั : ผูท้รงคุณวฒิุกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ 
                              กระทรวงอุตสาหกรรม 
              ปัจจุบนั : กรรมการวศิวกรอาวโุส 
                              วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกจิการอืน่ทีอ่าจก่อให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 6 ปี  
จ านวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปี 2560 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั   7 / 7   คร้ัง 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  5 / 6  คร้ัง 
3. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  3/ 3 คร้ัง 

นายวิศิษฎ์  อคัรวเินค 
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ประวตัิกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ  61  ปี 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาตรี :  การบญัชี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

                      การบริหารทัว่ไป  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- DAP รุ่นท่ี 134./2017 
ประวตักิารท างาน 2559 - ปัจจุบนั   ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ                       

                        คำ่ตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ  บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป  
2558 – ปัจจุบนั  ประธานอนุกรรมการฝ่ายวชิาการดา้นการบญัชี       
                           สมาคมส านกังานบญัชีและกฎหมาย                      
2551 – ปัจจุบนั   ท่ีปรึกษาดา้นบญัชีและการเงิน 

                            บมจ. กนัตนา กรุ๊ป  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กจิการอืน่ทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 
 

-ไม่มี- 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  2 ปี 
จ านวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปี 2560 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั   7 / 7   คร้ัง 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  6 / 6  คร้ัง 
3.    เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  3/ 3 คร้ัง 

 

 

 

นายกววีฒัน์  ทรงสกลุเกยีรต ิ

 



 

23 

 

ประวตักิรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตั้ง กรรมการบริหาร  
อาย ุ 31 ปี 
ประวตัิการศึกษา ปริญญาโท :   MSc International Financial Management, Queen Mary   

                          University of London 

 ปริญญาตรี :   BEng  Mechanical Engineering, University of Nottingham 

                           วศิวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล)   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- DAP รุ่นท่ี  100/2013  
- CSP รุ่นท่ี 52/2013 
- DCP รุ่นท่ี 208/2015  
- EDP 2017 ,TLCA 

ประวตัิการท างาน 2554 – ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 

2557 – ปัจจุบนั   กรรมการ  บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย) 
2558 – ปัจจุบนั   กรรมการ  บจก. ซี เอ แซด (ประเทศไทย) 
2560 – ปัจจุบนั    กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการ  บจก.ทาคูนิ แลนด ์

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร

ในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 -ไม่มี- 

จ  านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ  7 ปี 
จ  านวนครั้งในการเขา้รว่มประชุม 

ในรอบปี 2560 

1.เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั  7/ 7      คร้ัง 

 

 

นางสาวนิตา  ตรีวรีานุวฒัน์ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ16.  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัต่อไปน้ี 

             (1)     ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 

             (2)     ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม   (1)  เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้  ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ  จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ย

เพียงใดก็ได ้

            (3)      บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี

คะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อก

เสียงช้ีขาด 

ข้อ17.   ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) 

เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้  ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน

หน่ึงในสาม(1/3)   กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้

กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น   ให้จบัสลากกนัส่วนปี

หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ข้อ18.   นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1)   ตาย 

(2)   ลาออก 

(3)   ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ย 

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(4)   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 20. 

(5)   ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
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ข้อ20.  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4)  ของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ22.  กรรมการบริษทัมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั  เบ้ียประชุม 

บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน  ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม โดยอาจก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือให้

มีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิ

ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ขอ้ความตามวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือ

ลูกจา้งของบริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งบริษทั 

ข้อ31.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน  นบัแต่

วนัส้ินสุดรอบปีของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง    ให้เรียกวา่การ

ประชุมวิสามญั  โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะ

เห็นสมควร  ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

หรือผูถื้อหุน้จ านวนไม่นอ้ยกวา่ (25) คน  ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ท่ี

จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั

เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี

คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุ้น

ดงักล่าว 

ข้อ32.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจน

วา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมติัหรือพิจารณา แลว้แต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน

เร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลง

โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั  เป็นเวลาติดต่อกนัไม่

นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัใกลเ้คียง

หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
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ข้อ33.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด  และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่
หน่ึงในสาม (1/3)  ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง  หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นได้
เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นการระงบัไป ถ้าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่  และในกรณีน้ีให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ย
กวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม  

ข้อ34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ให้ท่ีประประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 

ข้อ35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หน่ึง (1) มีเสียงหน่ึง (1) และผูถื้อหุน้คนใด
มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด  ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

            (1)    ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึง (1)  เป็นเสียงช้ีขาด 

            (2)    ในกรณีดงัต่อไปน้ี  ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงคะแนน 

                      (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
                      (ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนเป็นของบริษทั 
                   (ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้ งหมดหรือ   

บางส่วนท่ีส าคญั   การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบ
รวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั  

                    (ง)  การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
  (จ)  การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
     (ฉ)  การเลิกบริษทั 
  (ช)  การออกหุน้กูข้องบริษทั 
  (ซ)  การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 
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ข้อ36   กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 
            (1)   รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
            (2)   พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน 
            (3)   พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
            (4)   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
            (5)   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
            (6)   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีและ 
            (7)   กิจการอ่ืนๆ 
ข้อ44.  หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนองจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ หา้ม
มิใหจ่้ายเงินปันผล 
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุน้ละเท่าๆกนั เวน้แต่ในกรณีบริษทัออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้หุ้น 
บุริมสิทธิไดรั้บเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามท่ีก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผล
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้เป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น  และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลง
มติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 
 

ข้อ45.  บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไร
สุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมรจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ 
(10) ของทุนจดทะเบียน 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
 

ข้อมูลเกีย่วกบักรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

                 ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้  สามารถท่ีจะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเขา้
ร่วมประชุมแทนโดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  

 
 

  
ช่ือ-นามสกุล      :  นายเจริญ   ประจ าแท่น 
ต าแหน่ง             :  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมตรวจสอบ /    

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ                    :  70 ปี 
ท่ีอยู ่                   : 65/55 ถนนเสนานิคม 1 หมู่บา้นเสนานิเวศน์

โครงการ 1   แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร         

ส่วนไดเ้สียในการพิจารณาวาระการประชุม :                 -ไม่มี- 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียน วธิีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ก าหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้
ร่วมประชุม และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนผูถื้อหุ้น (ผูรั้บมอบฉนัทะ) ท่ีจะมาเขา้
ร่วมประชุม โปรดน าหนงัสือนดัประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนงัสือมอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัประชาชน
หรือเอกสารแสดงตนท่ีราชการออกใหม้าแสดง เพื่อยนืยนัตนในการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือ
ผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 1) เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุ เช่น             

บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
หากมี    การเปล่ียนแปลงช่ือ-นามสกุล ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม ใหแ้สดงเอกสารและหลกัฐานดงัน้ี 
2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอก

ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูถื้อหุ้น (ผูม้อบฉนัทะ) และผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท และ    ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

2.2 ส าเนาเอกสารของผูถื้อหุ้น (ผูม้อบฉนัทะ) ท่ีส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1 
และ     ผูถื้อหุน้ (ผูม้อบฉนัทะ) ไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.3 ส าเนาเอกสารของผูรั้บมอบฉนัทะท่ีส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1และผูรั้บ
มอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา 
 ตามขอ้ 1 

1.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงมีขอ้ความใหเ้ห็นวา่ ผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคล   ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ)  
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2. กรณผู้ีถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอก

ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบ
ฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

2.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงมีขอ้ความใหเ้ห็นวา่ ผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคล   ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) 

2.3 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกบักรณีบุคคล
ธรรมดา ขอ้ 1 ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.4 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 
1 และผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย      
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

3.1 ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ 2  
3.2 ในกรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูล้งนาม

หนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่งหลกัฐานต่อไปน้ีเพิ่มเติม 
1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้คสัโตเดียน (Custodian) 

เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และ
ขีดฆ่า     ลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

2) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ    
คสัโตเดียน (Custodian)  

ทั้งน้ีเอกสารท่ีมีตน้ฉบบัเป็นภาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมดว้ย    และให้
ผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

2) วธีิการมอบฉันทะ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะจ านวน 2 แบบ คือ แบบ ก. และแบบ ข. ของผูถื้อหุ้นแต่ละราย

ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระมรวงพาณิชยไ์ดก้  าหนดไวจ้  านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 

-แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
-แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
-แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู ้ถือหุ้นเป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน 

(Custodian)   ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
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ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ
ฝากและดูแลหุ้น ประสงคจ์ะใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค . สามารถติดต่อขอรับไดท่ี้ เลขานุการบริษทั โทร.

02-455-2888 หรือดาวน์โหลดได้ท่ี  www.takunigroup.com และโปรดน าใบลงทะเบียนท่ีมบาร์โค้ด 
(Barcode) ปรากฏอยูม่าในวนัประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 
ผู้ถือหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดังนี ้

1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพยีงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงัน้ี 
1.1 ผูถื้อหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง

เท่านั้น 
1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ากทั้ง 3 แบบ 
(แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึง โดยใหร้ะบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบ
ฉันทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียง
ท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวเพื่อให้
ถูกตอ้งและ  มีผลผูกพนัตามกฎหมาย ทั้งน้ีบริษทัไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บ
มอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะใส่ซองส่งมายงัท่ีส านกังานเลขานุการบริษทัก่อนวนัศุกร์ท่ี  20  เมษายน 2561   
หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมง เพื่อให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสาร
และใหท้นัเวลาเร่ิมประชุม 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยก
การลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 
 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง หรือ 
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ในวนัจนัทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3  บริษทั ทา
คูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย ์   ถนนกาญจนาภิเษก  แขวงบางแค   เขตบางแค   
กรุงเทพมหานคร   ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมในหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560  
 (ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8) 
 

http://www.takunigroup.com/
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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
วนัจันทร์ที ่23 เมษายน 2561 

 

ผูถื้อหุน้ บมจ.ทาคนิู กรุป๊ 

ลงทะเบียนเร่ิมเวลา 

12.00-14.00 น. 

 

มาดว้ยตนเอง       ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

 

โต๊ะลงทะเบียน       โต๊ะลงทะเบียน 

      

 

แสดงบตัรประจ าตวัและแบบฟอรม์     แสดงส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉนัทะ  

ลงทะเบียนซ่ึงพิมพบ์ารโ์คด้       และบตัรประจ าตวัของผูร้บัมอบฉนัทะ 

        - แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียนซ่ึงพิมพบ์ารโ์คด้ 

        - หนังสือมอบฉนัทะ และเอกสารมอบฉนัทะ 

 

     ตรวจหนังสือมอบฉนัทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน   และเอกสารประกอบ 

 

              รบับตัรลงคะแนน          กรณีมอบฉนัทะตามแบบ ข. หรือ แบบ. ค 

         ท่ีผูถื้อหุน้ระบุความประสงคใ์นการออกเสียง 

   เขา้หอ้งประชุม           ลงคะแนนแต่ละวาระอยา่งชดัเจนแลว้  

         จะไม่ไดร้บับตัร 

ประธานเปิดประชุม 

   เวลา 14.00 น. 

 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดบั 

 

กรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 

ในวาระใดๆ ใหย้กมือและส่งบตัรลงคะแนน 

 

      เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยหรือ 

      งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน 

 

 ประธานหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายกล่าวสรุปผลการลงคะแนนเสียง 

          

**กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุกวาระคืนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบริษัทเมื่อเสร็จส้ินการประชุม** 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 
 

 

                                    แผนทีต่ั้ง  บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

140/1 ซอยนาวเีจริญทรัพย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 
โทรศพัท ์02-455-2888  โทรสาร 02-4552763 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รถเมล์ประจ าทางทีผ่่านบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ได้แก่  สาย 147 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 
 

 

 

                                แบบฟอร์มขอรายงานประจ าปี  2560 
 

 

กรุณาส่งรายงานประจ าปี  2560  ในลกัษณะรูปเล่ม   
 
ฉบบัภาษาไทย       จ  านวน   .........  เล่ม 
 
ฉบบัภาษาองักฤษ  จ านวน   .........   เล่ม    มาที่ 

 
 

ช่ือผูถื้อหุ้น..........................................................................จ  านวนหุ้นท่ีถือ.....................................หุน้ 
 
บา้นเลขท่ี............................................อาคาร........................................ชั้น...........เลขท่ี……………… 
 
ถนน............................................ต  าบล / แขวง...................................................................................... 
 
อ าเภอ / เขต.................................จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์............................... 
 
เบอร์โทรท่ีสามารถติดต่อได.้................................................................................................................. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


