หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 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 2561

หน้ าที่
1

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ลาดับที่ 1 สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
ลาดับที่ 2 รายงานประจาปี 2560 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 2560
ลาดับที่ 10 หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข. )
ตามที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด

11
21
24
28
29
33
34
-

TG 066 / 2561
21 มีนาคม 2561
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อ
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
2. รายงานประจาปี 2560 พร้อมสาเนาแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน
ในรู ปแบบแผ่น บันทึกข้อมูล (CD-Rom)
3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยงั ดารงตาแหน่ง เพื่อการรับมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ น้
6. ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
7. แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
8. แผนที่ต้ งั การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
9. แบบฟอร์มขอรายงานประจาปี 2560
10. หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. )
ตามที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) มีมติให้จดั การประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2561 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุ มชั้น 3 บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
เรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : บริ ษทั ฯ จัดการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 13
มีนาคม 2561 มีสาเนารายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุม วิสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็ นว่า ได้มีการบันทึกการ
ประชุมไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว
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การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : 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 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
รายงานประจาปี 2560 ที่ส่งมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน และรายงาน
ประจาปี 2560 รายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
(สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 2)
การลงมติ : ระเบียบวาระนี้ไม่ตอ้ งได้รับการลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ น้ เนื่องจากเป็ นระเบียบ
วาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ที่ กาหนดให้ ”คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุ ล และบัญชี กาไรขาดทุ น ณ วันสิ้ นรอบปี บัญชี ของ
บริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ” 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 2560 และงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิ จการ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับรอบ
บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของ
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และผ่านการอนุ มตั ิ ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ แล้ว ทั้งนี้ ฐานะการเงิ น และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
สาหรับปี 2560 สรุ ปสาระสาคัญดังนี้
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ตารางสรุ ปงบการเงินของบริษัท
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะบียนออกจาหน่ายและชาระแล้ว
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ใหญ่
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมรายได้
กาไรสุ ทธิ สาหรับปี ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กาไรต่ อหุ้นของบริษัทใหญ่ (บาทต่ อหุ้น)

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นกาไรต่อหุ น้ )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,536.12
793.28
659.12
49.95
400
400
804.43
743.33
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,925.12
773.35
25.35
32.19
0.03
0.04

รายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 2)
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรประจาปี 2560 และการจ่ ายเงินปันผล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ สาหรับปี จากงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี 2560
จานวน 32.19 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
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ 32.19 ล้านบาท คณะกรรมการบริ ษทั จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.03500 บาท รวมเป็ นเงิ นปั นผลทั้งสิ้ น 28,000,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 86.99
งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิ
การจ่ายเงินปั นผลจากการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเป็ นการจ่ายเงิ นปั น
ผลสาหรับรอบระยะเวลาสาหรับงวด วันที่ 1 มกราคม 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรกาไรสุ ทธิ จากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2560 ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละห้า (5) เป็ นจานวนเงิน 1,642,000 บาท
ตารางเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปันผลในปี ที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล

ปี 2560
ปี 2559
(ปี ทีเ่ สนอ)
1. กาไรสุ ทธิ จากงบการเงินเฉพาะ (บาท)
22,598,348
32,187,308
2. จานวนหุน้ (หุน้ )
800,000,000 800,000,000
3. รวมเงินปั นผลจ่ายต่อหุ น้ (บาท/หุน้ )
0.03125
0.03500
4. รวมเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (บาท)
25,000,000
28,000,000
5. สัดส่ วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุ ทธิ แต่ละปี (ร้อยละ)
86.99
110.63
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิจดั สรรกาไรสุ ทธิ
ประจาปี 2560 และการจ่ า ยเงิ นปั นผล โดยก าหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิท ธิ รับ เงิ นปั นผล (Record Date for
Dividend) ในวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : 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
จานวนหนึ่ งในสาม (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
สลากกันส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่ 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 ท่าน ได้แก่
(1) นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(2) นายกวีวฒั น์ ทรงสกุลเกียรติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
(3) นางสาวนิตา ตรี วรี านุวฒั น์
กรรมการ (ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร) / กรรมการบริ หาร
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กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่ อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั เป็ นดังนี้
1. บริ ษ ทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อให้ค ณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการ และที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ตามที่ทางสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นรายย่อยเสนอชื่ อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตา
แหน่งกรรมการ
2. บริ ษทั ได้สอบถามความสมัครใจของกรรมการอิสระที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ และสอบถาม
ความจานงของผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่เพื่อเสนอชื่อกรรมการตัวแทน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน จะเป็ นผู ้พิ จ ารณากลั่น กรองก่ อ นน าเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณานาเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ โดยได้พิจารณา
จากคุ ณ สมบัติ ก ารเป็ นกรรมการที่ ไ ด้ก าหนดไว้ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง ข้อ บัง คับ บริ ษ ัท และกฎบัต ร
คณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า 69 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั และปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลที่เพื่อเข้ารั บการ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ : (ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย) เห็ นสมควรเสนอให้ที่ป ระชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค / นายกวีวฒั น์
ทรงสกุ ล เกี ย รติ / นางสาวนิ ต า ตรี วีร านุ ว ฒ
ั น์ กลับ เข้า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการต่ อ อี ก วาระหนึ่ ง โดย
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ มี ค วามเห็ น ว่า บุ ค คลดัง กล่ า ว เป็ นบุ ค คลที่ มี คุ ณ วุ ฒิ 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)
ข้อมูลการถือหุ ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้
สิ ทธิในการออกเสี ยง
รายชื่ อผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ
จานวนหุ้น
นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
นายกวีวฒั น์ ทรงสกุลเกียรติ

-

-

นางสาวนิตา ตรี วีรานุวฒั น์

152,610,002

152,610,002

การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : 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 2561 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
ตารางเปรียบเทียบการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการในปี ที่ผ่านมา
ปี 2561 (ปี ทีเ่ สนอ)
ปี 2560
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ ( ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร )
กรรมการ

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

ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนจริ งให้แก่กรรมการบริ ษทั โดยจ่ายเป็ นค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน และค่าบาเหน็จประจาปี รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,700,000 บาท รายละเอียดดังนี้
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
นายเจริ ญ ประจาแท่น
นายกวีวฒั น์ ทรงสกุลเกียรติ
นายประเสริ ฐ ตรี วรี านุวฒั น์
นางสาวกาญจนา ริ มพณิ ชยกิจ
นางสาวนิตา ตรี วรี านุวฒั น์
นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
รวม

ค่าตอบแทน
กรรมการ
360,000.00
360,000.00
300,000.00
1,020,000.00

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าบาเหน็จกรรมการ
กรรมการ
(ผลประกอบการปี 2560)
83,108.10
88,648.64
88,648.64
70,000.00
38,783.78
60,000.00
33,243.24
70,000.00
38,783.78
70,000.00
38,783.78
270,000.00
410,000.00

รวม
( บาท )
443,108.10
443,108.10
388,648.64
108,783.78
98,783.78
108,783.78
108,783.78
1,700,000.00
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การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : 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 และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2560 เนื่องจากมีมาตรฐาน
และมีความเชี่ ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งยังสามารถให้คาแนะนา ให้คาปรึ กษาในเรื่ องเกี่ยวกับการบัญชี
ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน
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
ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ดงั นี้
ชื่ อผู้สอบบัญชี
3. นางณฐพร พันธุ์อุดม
2. นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล
1. นายไพบูล ตันกูล

เลขทะเบียนใบ
อนุญาต
3430
3445
4298

จานวนปี ทีเ่ ป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท
1
5
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ตารางเปรียบเทียบค่ าสอบบัญชี บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัดในปี ทีผ่ ่านมา
ปี 2560
บริษัท
ปี 2561
(ปี ทีเ่ สนอ)
บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

940,000

900,000

บริ ษทั ย่อย (6 บริ ษทั )

5,214,400

4,800,000

5,700,000*
6,154,000*
รวม
* 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 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญ ผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิแ ต่งตั้งนางณฐพร พันธุ์อุดมผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 3430 และ/หรื อนาย
ขจรเกี ยรติ อรุ ณไพโรจนกุลผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรื อนายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298และ/หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่นที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็ น
ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2561
โดยมีค่าสอบบัญชีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 6,154,000 บาท (หกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่ พนั
บาทถ้วน)
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : 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 มในวันจันทร์ ที่ 23
เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวี
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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 2561 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 ม จาก
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
(1) นายเจริ ญ ประจาแท่น
ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ
โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะตาม ( สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 5)
ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุ มและออก
เสี ยงแทนท่าน ขอให้ท่านผูถ้ ื อหุ ้นส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้ อมสาเนาบัตรประชาชนของท่านที่ลงลายมือชื่ อ
กลับมาที่บริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผูถ้ ื อหุ ้นที่ตอ้ งการได้รับ หนังสื อรายงานประจาปี 2560 ในลักษณะรู ปเล่ ม กรุ ณากรอกข้อ มู ล ใน
แบบฟอร์ ม ขอรายงานประจาปี 2560 (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
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บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นได้โปรดทราบและปฏิบตั ิตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนนดังที่กาหนดในเอกสาร (สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 6)
และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน โปรดนาหนังสื อนัดประชุม แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้าร่ วม
ประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการ เข้าร่ วมประชุมด้วย (สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 7)
ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการประชุม รวมทั้งเป็ นการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์
ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคาถามที่ตอ้ งการให้ช้ ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาเสนอในครั้งนี้
สามารถส่ งคาถามล่วงหน้ามาที่บริ ษทั ฯ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุการบริ ษทั
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

( นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค )
ประธานกรรมการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวธนษา กิตติรดานันท์
เลขานุการบริ ษทั โทร.02-455-2888 ต่อ 861 โทรสาร. 02-455-2763
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2561
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561
ณ ห้ องประชุมชัน้ 3 อาคารทาคูนิ
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรั พย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพฯ

เปิ ดประชุมเวลา 14.03 น.
คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค ประธานกรรมการ ทำหน้ ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุม ประธำนกล่ำวเปิ ดกำรประชุมและ
แจ้ งต่อที่ประชุมว่ำ ขณะที่เริ่ มกำรประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นมำประชุม ด้ วยตนเอง 38 รำย รับมอบฉันทะจำนวน 21 รำย นับรวมผู้
ถือหุ้นรวม 59 รำยจำนวนหุ้นทังสิ
้ ้น 421,291,145 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 52.6614 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุม ตำมกฎหมำยและข้ อบังคับของบริ ษัท
คุณธนษา กิตติรดานันท์ เลขานุ การบริ ษัท ทำหน้ ำที่เลขำนุกำรที่ประชุม โดยเลขำนุกำรที่ประชุม ได้ แนะนำ
คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะผู้บริ หำร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ตัวแทนอิสระซึ่งเป็ นผู้แทนในกำรนับคะแนน ที่เข้ ำร่วมประชุม
ดังนี ้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1. คุณวิศษิ ฎ์
อัครวิเนค

ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
2. คุณเจริ ญ
ประจำแท่น
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
3. คุณกวีวฒ
ั น์
ทรงสกุลเกียรติ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน /
กรรมกำรตรวจสอบ
4. คุณประเสริ ฐ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
กรรมกำร (ทีเ่ ป็ นผู้บริ หำร )/ ประธำนกรรมกำรบริ หำร
5. คุณนิตำ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
กรรมกำร (ทีเ่ ป็ นผู้บริ หำร ) / กรรมกำรบริ หำร
6. คุณกำญจนำ
ริ มพณิชยกิจ
กรรมกำรบริ หำร
7. คุณสมชัย
ก้ ำนบัวแก้ ว
กรรมกำรบริ หำร
ทังนี
้ ้กรรมกำรที่เข้ ำร่วมประชุมในครัง้ นี ้คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกรรมกำรทังหมดของบริ
้
ษัท

คณะผู้บริหาร
1. คุณเจริ ญชัย
อำนำจสมบูรณ์สขุ
2. คุณฉัตรประภำ จันทร์ ศรี

รองกรรมกำรผู้จดั กำร ฝ่ ำยธุรกิจทดสอบ
รองกรรมกำรผู้จดั กำร ฝ่ ำยธุรกิจขนส่ง
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3. คุณฐิ ตมิ ำ
4. คุณทศพล
5. คุณธนษำ

ธนำปกิจ
ผลิตำภรณ์
กิตติรดำนันท์

รองกรรมกำรผู้จดั กำร ฝ่ ำยบัญชี / กำรเงิน
รองกรรมกำรผู้จดั กำร ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
เลขำนุกำรบริ ษัท / ผู้จดั กำรฝ่ ำยกำกับกำรปฏิบตั ิงำน
(ทำหน้ ำทีเ่ ป็ นเลขำนุกำรที่ประชุม)

ที่ปรึกษาทางการเงิน
คุณภัคชำตำ มโนทัย จำก บริ ษัท เอส14 แอดไวเซอรี่ จำกัด
ตัวแทนอิสระซึ่งเป็ นผู้แทนในการนับคะแนน
บริ ษัท โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
ตัวแทนผู้ถอื หุ้นเพื่อเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
นำงสำววีนสั แซ่ตงั ้ ผู้ถือหุ้นมำด้ วยตนเอง ทำหน้ ำที่เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้ ำร่วมสังเกตกำรณ์ และเป็ นสักขีพยำนใน
กำรนับคะแนน
ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย
คุณสุรเชษฐ์ วินิยกูล
ประธาน มอบหมำยให้ เลขำนุกำรที่ประชุม ชี ้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประชุม และวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน
ในวำระต่ำง ๆ โดยเลขำนุกำรฯ ได้ ชี ้แจงวิธีกำรสอบถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็น กำรออกเสียงลงคะแนน กำรนับคะแนน
และกำรประกำศผลคะแนนให้ ที่ประชุมได้ รับทรำบ
เลขำนุกำรที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงวิธีกำรสอบถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็น กำรออกเสียงลงคะแนน กำรนับคะแนน
และกำรประกำศผลคะแนน ดังนี ้
การสอบถามหรือแสดงความเห็น
ขอให้ ท่ำ นผู้ถือ หุ้น หรื อ ผู้รั บ มอบฉัน ทะที่มี ข้อ สงสัย จะซักถำมหรื อ แสดงควำมคิด เห็ น แนะนำตัวโดยแจ้ ง ชื่ อ นำมสกุล และแจ้ งเรื่ องที่ต้องกำรสอบถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็น โดยกำรสอบถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นนัน้ ขอให้ เป็ นกำร
สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นตำมประเด็นของวำระกำรประชุม เพื่อให้ กำรประชุมเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง
เมื่อท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ ลงทะเบียนแล้ ว ท่ำนจะได้ รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยกำรออก
เสียงลงคะแนนนัน้ ให้ 1 หุ้นมีสทิ ธิออกเสียงได้ 1 เสียง
ในกำรประชุมแต่ละวำระนัน้ ท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้ องยื่นบัตรลงคะแนนให้ ตรงกับวำระที่มีกำรเรี ยกเก็บ
บัตรลงคะแนนในแต่ละวำระ
ท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ำนใดเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ำน
นัน้ กรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริ ษัทฯ จัดให้ และมอบให้ เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทฯ ในกรณีที่ท่ำนไม่ดำเนินกำรดังกล่ำว ให้ ถือว่ำ
ท่ำนเห็นชอบกับมติตำมวำระที่ได้ นำเสนอ
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หำกท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำเครื่ องหมำยลงคะแนนมำกกว่ำ 1 ช่อง จะถือว่ำเป็ นบัตรเสีย ยกเว้ นผู้ถือหุ้น
ต่ำงประเทศที่แต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทย ในกรณีที่บตั รเสีย บริ ษัทฯจะถือว่ำท่ำนงดออกเสียงกับมติตำมวำระที่ได้
นำเสนอ
ในกำรรวบรวมผลกำรลงคะแนนเสียง ท่ำนที่ไม่ได้ สง่ ใบลงคะแนนบริ ษัทฯ จะถือว่ำท่ำนเห็นด้ วยกับวำระนัน้ บริ ษัท
ได้ ใช้ ระบบBarcode ในกำรนับกำรออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน
2560 โดยเชิญเลขำนุกำรที่ประชุม เป็ นผู้ชี ้แจงรำยละเอียดในวำระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
เลขานุ การที่ประชุม เรี ยนชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทรำบว่ำ บริ ษัทฯ ได้ จัดกำรประชุม สำมัญผู้ถือหุ้นถือหุ้นประจำปี
2560เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 ซึ่งได้ สง่ สำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ กบั กระทรวงพำณิชย์ และได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำแล้ ว เห็นว่ำได้ มีกำรบันทึกวำระกำรประชุมไว้ อย่ำงครบถ้ วน และถูกต้ องแล้ ว
ประธาน เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำม
เพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน
2560 ตำมรำยละเอียดที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่ำวข้ ำงต้ น
ในวาระนีม้ ีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ 2 ราย รวมจานวนหุ้น
52 หุ้น
รวมมีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมทัง้ สิน้
61 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ สิน้ 421,291,197 หุ้น
มติ ที่ประชุมได้ พิจำรณำแล้ วมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
421,106,197
เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ 99.9561 )
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 )
งดออกเสียง
185,000
เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ 0.0439 )
วาระที่ 2 พิจารณาการอนุมตั กิ ารนา บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
ประธาน ได้ เชิญให้ คณ
ุ นิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ ในฐำนะกรรมกำรบริ ษัท ทำคูนิ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และกรรมกำร
บริ ษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นผู้ชี ้แจงกิจกำรของบริ ษัท CAZ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ ำใจกำรดำเนินธุรกิจให้ มำกขึ ้น
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการและผู้บริหาร ได้ เรี ยนชี ้แจงกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท CAZ ต่อที่ประชุม ว่ำ
CAZ ก่อตัง้ ในปี 2557 โดยมี Mr. Hong Chung Sik เป็ น CEO CAZ เป็ นผู้ให้ บริ กำรรั บเหมำก่อสร้ ำงด้ ำนนำ้ มันและแก๊ ส
(Engineering Procurement Construction) ทุกชนิด ตังแต่
้ กำรออกแบบตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ กำรประกอบชิ ้นงำน
(Fabrication) งำนโยธำ และงำนติดตังโดยมี
้
ลกู ค้ ำส่วนใหญ่อยู่ในกลุม่ พลังงำน เช่น กลุม่ บริ ษัท ปตท. บริ ษัทข้ ำมชำติ เป็ น
ต้ น มีโครงกำรก่อสร้ ำงที่เสร็ จสิ ้นแล้ วจำนวน 25 โครงกำร และอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ ำงอีกจำนวน 9 โครงกำร โดยสำนักงำน
ใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่จงั หวัดระยอง ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 100 ล้ ำนบำท
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เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม เรี ย นเชิ ญ คุณ ฐิ ติมำ ธนำปกิ จ รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ ำยบัญชี /กำรเงิ น เป็ นผู้ชี แ้ จง
รำยละเอียดเพิ่มเติมของวำระดังกล่ำว
คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชี/การเงิน ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมดังนี ้

จานวนหุ้นของบริษัท CAZ หลังจากเพิ่มทุนเป็ นดังนี ้

ผลของการทา IPO ของ CAZ ทาให้ บริ ษัทมีส่วนแบ่ งกาไรหรื อสิทธิในการออกเสียงใน CAZ ลดลง
จากเดิมร้ อยละ 51.30 เหลือร้ อยละ 36.64 คิดเป็ นอัตราลดลง (Dilution Effect) ไม่ เกินร้ อยละ 28.57
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ประธาน เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ
คุณสุรพล สมพลวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถำมเกี่ยวกับที่ดินของบริ ษัท CAZ ว่ำเป็ น
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัท CAZ หรื อที่ดินเช่ำ
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการและผุ้บริหาร ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อว่ำทีด่ ินซึง่ เป็ ฯที่ตงของส
ั้
ำนักงำนใหญ่ เป็ น
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัท CAZ ที่มีกำรซื ้อในปี 2559 และมีกำรบันทึกเป็ นทรัพย์สนิ อยูใ่ นงบกำรเงินของบริ ษัท
คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้รับมอบฉันทะ ได้ สอบถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้ ำงรำยได้ หลักของบริ ษัท
TAKUNI มำจำกธุรกิจใด แนวโน้ มของรำยได้ เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง และกำรที่จะนำบริ ษัทย่อย CAZ เข้ ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ ได้ เตรี ยมแผนธุรกิจใหม่เพื่อชดเชยรำยได้ ของบริษัทฯ ที่ลดลงตำมอัตรำส่วนกำรถือหุ้นแล้ ว หรื อไม่
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คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชี/การเงิน ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมถึงรำยได้ ของบริ ษัท
TAKUNI เทียบกับบริ ษัท CAZ ให้ ที่ประชุมทรำบดังนี ้

คุณประเสริ ฐ ตรี วีรานุ วัฒน์ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำธุรกิจก๊ ำซ
ปิ โตรเลียมเหลวนันเริ
้ ่ มตกต่ำลงประมำณ 2 ปี จำกรำคำน ้ำมันที่ลดลงซึ่งไม่สำมำรถควบคุมปั จจัยดังกล่ำวได้ ซึ่งในกลุม่
บริ ษัทย่อยที่มีกำรแตกธุรกิจออกไปมีกำรเพิ่มช่องทำงของธุรกิจมำกขึ ้น
บริ ษัท GG ที่ดำเนินกำรด้ ำนกำรขนส่งได้ เพิ่มกำรขนส่งแอมโมเนีย ตลอดจนวัตถุอนั ตรำยอื่นที่สำมำรถให้ บริ กำร
ขนส่งทำงบก เพื่อขยำยฐำนรำยได้
บริ ษั ท RE เป็ นบริ ษั ท ที่ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ำ นกำรทดสอบ INSPECTION มี ก ำรรั บ งำนเพิ่ ม ขึน้ บริ ษั ท ฯ ได้ ไปเปิ ด
สำนักงำนใหม่ที่จงั หวัดระยอง (ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรก่อสร้ ำงอำคำรสำนักงำน) เพื่อรองรับกำรขยำยฐำนลูกค้ ำ
ของบริ ษัท
บริ ษัท TL เป็ นบริ ษัทที่ลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์เกี่ยวกับที่อยู่อำศัย ปั จจุบนั อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำรำยละเอียดใน
กำรลงทุน
ส่วนบริ ษัท CAZ กำลังจะ Spin –off เพื่อเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์ MAI วัตถุประสงค์ เพื่อให้ มีกำร
ดำเนินงำนที่ชดั เจน แยกออกจำกธุรกิจของบริ ษัทและมีกำรเติบโตของธุรกิจอย่ำงสูงสุด มีควำมยืดหยุ่น และคล่องตัวใน
กำรเข้ ำถึงแหล่งเงินทุนได้ มำกขึ ้น
คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถอื หุ้นที่มาด้ วยตนเอง ได้ สอบถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ ของบริ ษัท
TL ว่ำจะดำเนินกำรแล้ วเสร็ จ และมีกำรรับรู้รำยได้ เมื่อไหร่ ส่วนเงินลงทุนในธุรกิจดังกล่ำวจะมีกำรเพิ่มทุนหรื อมีกำรกู้ยืมเงิน
จำกสถำบันทำงกำรเงิน
คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชี/การเงิน ได้ ชี ้แจงว่ำขณะนี ้บริ ษัทอยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำ
เกี่ยวกับแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจดังกล่ำว หำกได้ ข้อสรุ ปที่ชดั เจนจะทำกำรแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบอย่ำงทัว่ ถึงโดยผ่ำนช่อง
ทำงกำรเสนอข่ำวผ่ำนตลำดหลักทรัพย์
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงขอฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำกำรอนุมตั ิกำรนำ บริ ษัท
ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมรำยละเอียดที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่ำว
ในวาระนีม้ ีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้
4 ราย รวมจานวนหุ้น
1,344,800 หุ้น
รวมมีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมทัง้ สิน้
65 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ สิน้ 422,635,997 หุ้น
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มติ ที่ประชุมมีมติพิจำรณำอนุมตั กิ ำรนำบริ ษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงมำกกว่ำ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
เห็นด้ วย
422,615,997 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
99.9953)
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
20,000 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0047)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตกิ ารเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด
(CAZ) ให้ แก่ ประชาชนทั่วไป (IPO) และผู้ถอื ของบริษัทตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Pre-emptive right)
เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม เชิ ญ คุณ ฐิ ติ ม ำ ธนำปกิ จ รองกรรมกำรผู้จัด กำรฝ่ ำยบัญ ชี / กำรเงิ น จะเป็ นผู้ชี แ้ จง
รำยละเอียดเพิ่มเติมของวำระดังกล่ำว
คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชี/การเงิน ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำกำรเสนอขำยหุ้น
เพิ่มทุนของบริ ษัท CAZ จำนวน 80 ล้ ำนหุ้น แบ่งออกเป็ น ขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชำชนทัว่ ไปจำนวน 64 ล้ ำนหุ้น
และขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นจำนวน 16 ล้ ำนหุ้น โดยสิทธิผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท
อยูท่ ี่ 50:1 และรำคำที่เสนอขำยหุ้น IPO ดังกล่ำวปั จจุบนั ยังไม่ได้ มีกำรกำหนด
ประธาน เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ
คุณฮั่งใช้ อัครสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ถือหุ้นไทย ได้ สอบถำมเกี่ยวกับ หุ้น IPO ทังหมดสั
้
ดส่วน
ของผู้ถือหุ้นเดิมและของบริ ษัท TAKUNI ถืออยูต่ ิด Silence Period จำนวนกี่% รำคำ IPO อยูท่ ี่ประมำณเท่ำไหร่ บริ ษัทใดที่
จะได้ รับกำรคัดเลือกและแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนรับประกันกำรจำหน่ำย และมีกำรตรวจสอบบัญชีจำกผู้ตรวจสอบบัญชีรับ
อนุญำตหรื อยัง
คุ ณภัคชาตา มโนทัย ที่ปรึ กษาทางการเงิน ได้ ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมให้ ทรำบว่ำ ในส่วนของผู้ถือหุ้น strategic
shareholder ที่จะติด Silence Period ซึ่งถูกกำหนดไว้ ที่ 55% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ วหลัง IPO ยังไม่ได้ กำหนด
สัดส่วนที่ชดั เจน ว่ำเป็ นในส่วนของบริ ษัท TAKUNI และกลุม่ ผู้บริ หำรของบริ ษัท CAZ ในสัดส่วนเท่ำใด ส่วนรำคำขำย IPO
จะอิงตำมรำคำอุตสำหกรรม
คุณพัชรริ นทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง ได้ สอบถำมว่ำบริ ษัทได้ มีกำรจัดทำแผน ในกำรนำบริ ษัท
CAZ เข้ ำตลำดหลักทรัพย์ MAI หรื อไม่
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการและผู้บริหาร ได้ เรี ยนชี ้แจงว่ำปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่ำกำรเตรี ยมเอกสำร
ยังไม่ได้ มีแผนกำรที่สำมำรถกำหนดวันได้ ชดั เจน และจำกกำรที่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท TAKUNI ได้ พิจำรณำอนุมตั ิในวันนี ้ทำง
บริ ษัท CAZ ก็ จะไปดำเนินกำรในเรื่ องกำร Spin off ต่อไป และหลังจำกที่บริ ษัท CAZ ยื่นเอกสำรกับตลำดหลักทรัพย์ฯ
กลต. ใช้ เวลำในกำรพิจำรณำเอกสำรประมำณ 4-5 เดือน หำกไม่มีเอกสำรที่ต้องแก้ ไขและต้ องชี ้แจงเพิ่มเติม คำดว่ำจะ
ดำเนินกำรจดทะเบียนเข้ ำสูต่ ลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ วเสร็ จประมำณสิ ้นปี 2561
โดยปี 2560 CAZ มีผ้ สู อบบัญชีรับอนุญำตคือ บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด และในส่วนของ
กำรแต่งตังตั
้ วแทนรับประกันกำรจำหน่ำยนัน้ ปั จจุบนั ยังไม่ได้ ทำกำรคัดเลือกบริ ษัทใด
คุณเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ สอบถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำกล่ำวผู้บริ หำรของบริ ษัท TAKUNI
ที่เคยกล่ำวไว้ วำ่ รำคำหุ้นจะไม่ต่ำกว่ำ 2 บำท ซึง่ ปั จจุบนั รำคำหุ้นลงมำต่ำกว่ำ 1 บำท และรำคำที่จะเสนอขำยหุ้นของบริษัท
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CAZ อยู่ที่ 50:1 อัตรำส่วนจะต่ำกว่ำนี ้ได้ หรื อไม่ หรื อสำมำรถลดสัดส่วนกำรขำย IPO ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นประชำชนทัว่ ไป
จำนวน 64 ล้ ำนหุ้นแล้ วนำมำเพิ่มให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท TAKUNI จะเป็ นไปได้ หรื อไม่ และถ้ ำผู้ถือหุ้นต้ องกำรไปเยี่ยมชม
กิจกำรของบริ ษัท CAZ ก่อนเข้ ำตลำดฯ บริ ษัทฯ TAKUNI สำมำรถพำไป Company visit ได้ หรื อไม่
คุณประเสริ ฐ ตรี วีรานุ วัฒน์ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำ ในส่วน
ของรำคำหุ้นที่ต่ำกว่ำ 2 บำทในปั จจุบนั นี ้ ทำงผู้บริ หำรไม่ได้ นิ่งเฉย พยำยำมที่จะหำช่องทำงธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มเติมเพื่อ
ทดแทนธุรกิจ LPG ตำมที่ได้ แจ้ งไว้ ซึ่งกำรนำบริ ษัท CAZ เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ MAI เป็ นอีกช่องทำงหนึง่ ที่
จะทำให้ บริ ษัทฯ เติบโตไปในทิศทำงที่ดี
ในเรื่ องของกำรขอเยี่ยมชมบริ ษัท CAZ ขอให้ ผ้ ทู ี่ประสงค์จะเดินทำงไปเยี่ยมชมแจ้ งจำนวนคนที่ต้องกำรไปและส่ง
รำยชื่อมำที่คณ
ุ ธนษำ กิตติรดำนันท์ เลขำนุกำรบริ ษัท เพื่อประสำนงำนในเรื่ องของวันและเวลำ
คุณฐิ ติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชี/การเงิน ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำสัดส่วน 50 หุ้น
สำมัญ TAKUNI ต่อ 1 หุ้น CAZ เป็ นสัดส่วนที่คิดแล้ วว่ำเป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ฯ เรื่ องสัดส่วนผู้
ถือหุ้นรำยย่อย ว่ำภำยหลังกำรทำ IPO แล้ ว CAZ จะต้ องดำรงสัดส่วนผู้ถือหุ้นรำยย่อยไม่ต่ำกว่ำ 25% ของทุนจดทะเบียนที่
ชำระแล้ ว โดยที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยย่อยหมำยถึง ผู้ถือหุ้นสำมัญที่มิได้ เป็ นผู้มีสว่ นร่ วมในกำรบริ หำรงำน โดยหำกกำหนดสัดส่วนหุ้น
TAKUNI ให้ น้อยกว่ำนี ้ จะทำให้ อตั รำส่วนผู้ถือหุ้นรำยย่อยไม่เป็ นไปตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ ฯ กำหนด
คุ ณ พรชั ย ธี ร กุ ล ผู้ ถือ หุ้ น มาด้ ว ยตนเอง ได้ สอบถำมว่ำกำร Spin off ดังกล่ำวผู้ถือ Warrant ของบริ ษัท
TAKUNI จะเสียสิทธิในกำรถือ Warrant หรื อไม่และจะมีกำรปรับสิทธิหรื อไม่
คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชี/การเงิน ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำกำรที่บริ ษัท CAZ
Spin off ไม่ได้ มีผลกระทบกับสิทธิของผู้ถือ Warrant จึงไม่มีควำมจำเป็ นที่จะต้ องมีกำรปรับสิทธิ
คุณพัชรริ นทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง ได้ สอบถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ อมูลรำยได้ ตำมตำรำงที่ได้
นำเสนอข้ ำงต้ น

บริ ษัทฯ แจ้ งว่ำในปี 2560 บริ ษัท TAKUNI และบริ ษัท CAZ มีงำนเพิ่มมำกขึ ้นกว่ำปี ก่อน แต่เหตุใดรำยได้ ตำม
ตำรำงจึงน้ อยลงกว่ำปี ก่อน และบริ ษัทที่เป็ นคูแ่ ข่งของ CAZ มีบริ ษัทใดบ้ ำง
คุณฐิ ติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชี/การเงิน ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำ สำเหตุที่ กำไร
สุทธิ ของบริ ษัท TAKUNI น้ อยลง เนื่องจำกมีกำรลงทุนและขยำยงำนในส่วนของเครื่ องมืออุปกรณ์ และบุคลำกรด้ ำนงำน
ธุรกิจตรวจสอบและทดสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมเพื่อรองรับงำนที่จะเกิดขึ ้นในอนำคต และด้ วยธุรกิจก๊ ำซปิ โตรเลียม
เหลวที่ปริ มำณขำยลดลงจึงทำให้ สดั ส่วนกำไรจึงน้ อยลง ส่วนลักษณะกำรรับงำนของบริ ษัท CAZ ที่ผำ่ นมำเป็ นส่วนใหญ่เป็ น
งำนที่รับช่วงมำจำก main contractor จึงทำให้ มีอตั รำส่วนกำไรที่ไม่สงู มำกนัก แต่หลังจำกที่ CAZ ซื ้อที่ดินและมีโรงงำนเป็ น
ของตัวเอง ประกอบกับประสบกำรณ์ที่สะสมอยูเ่ รื่ อยมำ ทำให้ สำมำรถรับงำนโดยตรง เป็ น main contractor และสำมำรถรับ
งำนในลักษณะ EPC ซึง่ มีอตั รำกำไรสูงกว่ำได้ มำกขึ ้น
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คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการและผู้บริหาร ได้ แจ้ งเพิ่มเติมว่ำปั จจุบนั คูแ่ ข่งของบริ ษัท CAZ มีทงบริ
ั ้ ษัทใน
ประเทศและต่ำงชำติซงึ่ มีอยูเ่ ป็ นจำนวนมำก ยกตัวอย่ำงเช่น TRC ที่เคยเจอในฐำนะคูแ่ ข่งจำกกำรประมูลงำนก่อสร้ ำง 1 ครัง้
และ SRICHA เจอในฐำนะคู่แข่งจำกกำรประมูลงำนก่อสร้ ำงอีก 1 ครัง้ ทังนี
้ ้เนื่องจำกผู้บริ หำรเป็ นชำวเกำหลี งำนที่ CAZ
ได้ รับส่วนใหญ่จึงเป็ นกำรว่ำจ้ ำงจำกบริ ษัทข้ ำมชำติเช่น เกำหลี ไต้ หวัน ญี่ปนุ่ จีน
คุ ณธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้ นมาด้ วยตนเอง ได้ สอบถำมว่ำเดิมบริ ษัท TAKUNI ถือหุ้นในบริ ษัท CAZ จำนวน
51.30 % หลังจำกมีกำรเพิ่มทุนและขำย IPO จะเหลือหุ้นอยูจ่ ำนวน 36.64% อยำกทรำบว่ำเมื่อบริ ษัท TAKUNI มีจำนวนหุ้น
ที่ลดลงอำนำจในกำรควบคุมลดลงด้ วยหรื อไม่ และในงบกำรเงินรวมจะนำบริ ษัท CAZ มำรวมเป็ นบริ ษัทย่อยได้ อีกหรื อไม่
คุ ณฐิ ติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชี/การเงิน ได้ เรี ยนชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่ำ จำกที่บริ ษัท
TAKUNI (THAILAND) ที่ถือหุ้นลดลง 36.64% นัน้ บริ ษัทฯ ยังมีอำนำจในกำรควบคุมบริ ษัท CAZ อยู่ ซึง่ หมำยถึงอำนำจใน
กำรควบคุมและบริ หำรจัดกำรงำนทั่วไป ทัง้ นี จ้ ะไม่มี ผ้ ูถื อหุ้น รำยย่อยอื่น ๆ ที่ สำมำรถรวมตัวกัน และมีอำนำจควบคุม
เหนือกว่ำ TAKUNI (THAILAND) ได้ ดังนันตำมมำตรฐำนกำรบั
้
ญชียงั ถือว่ำ CAZ เป็ นบริ ษัทย่อย จึงสำมำรถนำรำยได้ ของ
บริ ษัท CAZ มำรวมในงบกำรรวมได้ ตำมเดิม
คุณพัชรริ นทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง ได้ สอบถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ที่จะมี
กำรลงทุนเพิ่ม บริ ษัทฯ ควรศึกษำข้ อมูลให้ ละเอียดและรอบครอบ เนื่องจำกบริ ษัท TAKUNI มีควำมชำนำญในเรื่ องของ
ธุรกิจก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว ซึง่ ยังถือว่ำขำดประสบกำรณ์ในด้ ำนธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ซงึ่ ธุรกิจดังกล่ำวมีกำรลงทุนที่คอ่ นข้ ำง
สูงอำจเป็ นควำมเสีย่ งทำให้ บริ ษัท TAKUNI มีผลขำดทุนได้
คุ ณนิ ตา ตรี วีรานุ วัฒน์ กรรมการบริ ษัท ได้ เรี ยนชีแ้ จงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่ำ ในเรื่ องของกำรลงทุนด้ ำน
อสังหำริ มทรัพย์ คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ได้ มีควำมห่วงใยในเรื่ องดังกล่ำวเช่นกัน ซึ่งอำจหำวิธีกำรกระจำยควำมเสี่ยงโดย
กำรร่ วมทุนกับบริ ษัทที่มีควำมสำมำรถ และชื่อเสียงในด้ ำนอสังหำริ มทรัพย์ ซึ่งปั จจุบนั อยูใ่ นขันตอนกำรศึ
้
กษำข้ อดี ข้ อเสีย
และควำมเป็ นไปได้ ของธุรกิจ เพื่อให้ โครงกำรดังกล่ำวได้ ผลกำไรสูงสุด
ในวาระนีม้ ีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ 4 ราย รวมจานวนหุ้น
6,758,001 หุ้น
รวมมีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมทัง้ สิน้
69 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ สิน้ 429,393,998 หุ้น
มติ ที่ประชุมมีมติพจิ ำรณำอนุมตั ิกำรเสนอขำย และจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
จำกัด(CAZ) ให้ แก่ประชำชนทัว่ ไป (IPO) และผู้ถือของบริ ษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น( Pre-emptive right)
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
429,350,998 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
99.9900)
ไม่เห็นด้ วย
13,000 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0030)
งดออกเสียง
30,000 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0070)
วาระที่ 4 วาระอื่นๆ(ถ้ ามี)
ประธาน ได้ กล่ำวขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่ได้ สอบถำมข้ อมูลของบริ ษัทฯ และเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำม
รำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ เพิ่มเติม
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เลขานุ การที่ประชุม ได้ เรี ยนชีแ้ จงที่ประชุมว่ำตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 105
วรรค 2 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุม
พิจำรณำเรื่ องอื่น นอกจำกที่กำหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”
คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรบรรจุวำระนี ้เพื่อเปิ ดโอกำสแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำ
เรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจำกที่คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ กำหนดไว้ ในกำรประชุมครัง้ นี ้
ประธานฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจำรณำเสนอวำระเรื่ องอื่นๆหรื อซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ
คุณพัชรรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถอื หุ้นที่มาด้ วยตนเอง ได้ สอบถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ในปี 2561 นี ้ บริ ษัท TAKUNI
มีแผนปิ ดสถำนีบริ กำร LPG เพิ่มเติมหรื อไม่
คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำบริ ษัท TAKUNI
ไม่มีสถำนีบริ กำร LPG ธุรกิจของบริ ษัทคือรับจ้ ำงขนส่งและมีคลังก๊ ำซเพื่อสำรองก๊ ำซสำหรับสถำนีบริ กำรใกล้ เคียง ทังภำค
้
กลำงและภำคกลำงตอนบน ส่วนสถำนีบริ กำรที่มีโลโก้ ของบริ ษัท TAKUNI นันเป็
้ นสถำนีบริ กำรของลูกค้ ำที่บริ ษัทนำไปติด
เพื่อช่วยในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถำม เลขำนุกำรที่ประชุมจึงแจ้ งต่อที่ประชุมว่ำถ้ ำมีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดมีข้อสงสัย ต้ องกำรสอบถำม
เพิ่มเติม หรื อต้ องกำรแสดงควำมคิดเห็นในเรื่ องอื่น ๆ สำมำรถติดต่อเข้ ำมำยังบริ ษัทฯได้ ที่ โทร. 02-455-2888 แฟ็ กซ์ 02455-2763 หรื อติดต่อมำที่
เลขำนุกำรบริ ษัทคุณธนษำ กิตติรดำนันท์ E-mail thanasa.k@takuni.com หรื อ
นักลงทุนสัมพันธ์ คุณนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ E-mail nita@takuni.com หรื อ
ติดต่อผ่ำนเว็ปไซด์ของบริ ษัทในหน้ ำสำหรับนักลงทุน www.takunigroup.com
ประธาน ได้ กล่ำวขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่ได้ เสียสละเวลำมำร่วมประชุมในวันนี ้ และปิ ดกำรประชุม
อนึ่งภำยหลังจำกเริ่ มเปิ ดกำรประชุม ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมำลงทะเบียนเพื่อเข้ ำร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น
ที่มำประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้ ำร่ วมประชุมทังสิ
้ ้น 69 รำย นับจำนวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 429,393,998 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 53.6742 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ

ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่ อ...................................................................ประธานที่ประชุ ม
(นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค)

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

นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

ประวัตกิ ารทางาน

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอืน่ ทีอ่ าจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ
จานวนครั้งในการเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบปี 2560

ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
70 ปี
ปริ ญญาโท : Master of Management สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ ศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ไฟฟ้ า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- DCP รุ่ นที่ 49/2004
- RCP รุ่ นที่ 12/2005
- Finance for non-finance director
2555 – ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ ป
ปั จจุบนั : ผูท้ รงคุณวุฒิกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ปั จจุบนั : กรรมการวิศวกรอาวุโส
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

6 ปี
1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 7 / 7 ครั้ง
2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 6 ครั้ง
3. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/ 3 ครั้ง
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ประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่

นายกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอืน่ ทีอ่ าจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ
จานวนครั้งในการเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบปี 2560

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
61 ปี
ปริ ญญาตรี : การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
การบริ หารทัว่ ไป มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- DAP รุ่ นที่ 134./2017
2559 - ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ ป
2558 – ปั จจุบนั ประธานอนุกรรมการฝ่ ายวิชาการด้านการบัญชี
สมาคมสานักงานบัญชีและกฎหมาย
2551 – ปัจจุบนั ที่ปรึ กษาด้านบัญชีและการเงิน
บมจ. กันตนา กรุ๊ ป
-ไม่มี-

2 ปี
1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 7 / 7 ครั้ง
2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 / 6 ครั้ง
3. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/ 3 ครั้ง
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ประวัตกิ รรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ และได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่

นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
อายุ
ประวัติการศึกษา

กรรมการบริ หาร

31 ปี
ปริ ญญาโท : MSc International Financial Management, Queen Mary
University of London
ปริ ญญาตรี : BEng Mechanical Engineering, University of Nottingham
วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่ องกล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- DAP รุ่ นที่ 100/2013

ประวัติการทางาน

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
จานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
ในรอบปี 2560

- CSP รุ่ นที่ 52/2013
- DCP รุ่ นที่ 208/2015
- EDP 2017 ,TLCA
2554 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ ป
2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)
2558 – ปั จจุบนั กรรมการ บจก. ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
2560 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการ บจก.ทาคูนิ แลนด์
-ไม่มี-

7 ปี

1.เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 7/ 7 ครั้ง
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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 ตามที่ที่ประชุม ผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ ม โดยอาจกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ หรื อให้
มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ข้อความตามวรรคหนึ่ งจะไม่ก ระทบกระเทื อนสิ 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
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นภายในหนึ่ ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อนั้นจากผูถ้ ือหุ ้น
ดังกล่าว
ข้ อ32. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจน
ว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิหรื อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ื อหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุ ม ทั้งนี้ ให้ลง
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสื อพิมพ์ก่อนวันประชุ มไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุ มจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียง
หรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
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ข้ อ33. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ื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 นการระงับ ไป 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 นประธานที่ประชุ 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 ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมรจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
(10) ของทุนจดทะเบียน
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
ข้ อมูลเกีย่ วกับกรรมการที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้า
ร่ วมประชุมแทนโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง

: นายเจริ ญ ประจาแท่น
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
: 70 ปี
ที่อยู่
: 65/55 ถนนเสนานิคม 1 หมู่บา้ นเสนานิเวศน์
โครงการ 1 แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว
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 อนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรื อหนังสื อมอบฉันทะ และบัตรประจาตัวประชาชน
หรื อเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้มาแสดง เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่ วมประชุมด้วย
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นหรื อ
ผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ 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 ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ ั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 ซึ่งเป็ 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 ก่อนวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561
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 ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริ ษทั ทา
คูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค
กรุ งเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมในหนังสื อนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
(สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 8)
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ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561
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
แผนทีต่ ้งั บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 02-455-2888 โทรสาร 02-4552763

รถเมล์ประจาทางทีผ่ ่ านบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ แก่ สาย 147
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 9

แบบฟอร์ มขอรายงานประจาปี 2560
กรุณาส่ งรายงานประจาปี 2560 ในลักษณะรู ปเล่ม
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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