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TG  037 / 2562 

                                                                                                                                10  เมษายน  2562 

เร่ือง      ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจาํปี 2562 

เรียน      ท่านผูถื้อหุน้  บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.  สาํเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2561  ประชุมเม่ือ 

       วนัท่ี 1 มิถุนายน  2561 

  2.  รายงานประจาํปี 2561 พร้อมสาํเนาแสดงฐานะการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุน 

     ในรูปแบบ QR CODE 

  3.   ประวติักรรมการท่ีเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

  4.   ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

  5.   ขอ้มูลกรรมการอิสระท่ียงัดาํรงตาํแหน่ง เพื่อการรับมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ 

  6.   ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

  7.   แบบฟอร์มการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

  8.    แผนท่ีตั้งการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

  9.    แบบฟอร์มขอรายงานประจาํปี 2561 

10.   หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. )  

        ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์าํหนด 
 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ทาคูนิ  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีมติให้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2562 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกัด 

(มหาชน) เลขท่ี 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร   

เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี  

วาระท่ี  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน  2561 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  บริษทัฯ จดัการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2561  เม่ือวนัท่ี 1  

มิถุนายน  2561  มีสาํเนารายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุน้เพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่ ไดมี้การบนัทึกการประชุมไว้

อยา่งครบถว้น และถูกตอ้งแลว้ 

การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่ 2 รับทราบรายงานกจิการประจําปี 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (1) กําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น

ประจําปี “พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา ” โดย

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่น

รายงานประจาํปี 2561 ท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุน้เพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน ซ่ึงรายละเอียด

อยูใ่นรายงานประจาํปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่2) 

การลงมติ :  ระเบียบวาระน้ีไม่ตอ้งไดรั้บการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้  เน่ืองจากเป็นระเบียบ 

วาระเพื่อทราบ  
 

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สําหรับรอบบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  

ท่ีกาํหนดให้     ”คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการทาํงบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินรอบปีบญัชีของ

บริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปี เพื่อพิจารณาอนุมติั” และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

ขอ้ 36 (2) กาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี “พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน” โดยมี

รายละเอียดผลการดาํเนินงานปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2561 ท่ี ส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี  

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติังบการเงินประจาปี 

สาํหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั และไดผ้า่นการสอบทานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และผา่นการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ ทั้งน้ีฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ สาํหรับปี 2561 สรุปสาระสาํคญัดงัน้ี  

 

สรุปสําระสําคัญงบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกําไรขาดทุน)ของบริษทัฯ   

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

รวมสินทรัพย ์ 1,913,622,687 909,497,162 

รวมหน้ีสิน 1,024,779,738 163,501,771 

ทุนจดทะเบียนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 400,000,000 400,000,000 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 808,217,474 745,995,391 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

รวมรายได ้ 2,277,549,063 786,007,586 

กาํไรสุทธิสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 32,131,578 31,826,529 

กาํไรต่อหุ้นของบริษัทใหญ่ (บาทต่อหุ้น) 0.0402 0.0398 
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การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรประจําปี 2561  และการจ่ายเงินปันผล  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิสําหรับปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี 2561 

จาํนวน 31.83  ลา้นบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษทัฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น

ไดต้ามมาตรา 115     แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 ซ่ึง

กาํหนดวา่  “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมี

ผลกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น      และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบใน

การประชุมคราวต่อไป”  นอกจากน้ีมาตรา116   แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 45 ซ่ึงกาํหนดวา่ “บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะ

มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” อน่ึงบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิในแต่ละปี 

ใน 2561  บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 31.83 ลา้นบาท  คณะกรรมการบริษทัจึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผล

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ  0.0375 บาท  รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 30,000,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 94.26 งบ

การเงินเฉพาะกิจการ  ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  โดยคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติั

การจ่ายเงินปันผลจากการประชุมคร้ังท่ี 2/2562  เม่ือวนัพุธท่ี  27  กุมภาพนัธ์  2562  โดยเป็นการจ่ายเงินปันผล

สาํหรับรอบระยะเวลาสาํหรับงวด วนัท่ี 1 มกราคม 2561 – วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

 ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561ไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมาย

ไม่นอ้ยกวา่   ร้อยละหา้  (5) เป็นจาํนวนเงิน 1,600,000 บาท  
 

ตารางเปรียบเทยีบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา    

                   รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 

(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2560 

 

1. กาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ (บาท) 31,826,529 32,187,308 

2. จาํนวนหุน้ (หุ้น) 800,000,000 800,000,000 

3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.03750 0.03500 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 30,000,000 28,000,000 

5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสุทธิแต่ละปี (ร้อยละ) 94.26 86.99 
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ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัจดัสรรกาํไร

ประจาํปี 2561และ จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ  0.0375 บาท รวมเป็นเงินปันผล

จ่ายทั้งส้ิน 30 ลา้นบาท โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวนั

พฤหสับดีท่ี 14 มีนาคม 2562 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกร์ท่ี 24  พฤษภาคม  2562 ทั้งน้ีสิทธิในการรับ

เงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

 การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่ 5 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากตําแหน่งตามวาระ 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของ

บริษทัฯ   ขอ้ 17 กาํหนดให้ “ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง

จาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้ จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้  ก็ให้ออกโดย

จาํนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม(1/3) กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ

ตาํแหน่งอีกได ้กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบั

สลากกนัส่วนปี  หลงัๆ  ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง”   และ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 36 (4) กาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัประจาํปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทน

กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ” ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีในคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  

(1) คุณเจริญ  ประจาํแท่น                      ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 

      กรรมการอิสระ 

(2) คุณประเสริฐ  ตรีวรีานุวฒัน์            ประธานกรรมการบริหาร /  

      ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 

      ประธานกรรมการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ / 

      กรรมการ (ท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

(3) คุณสมชยั  กา้นบวัแกว้                    กรรมการ  
 

กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอช่ือแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัเป็นดงัน้ี 

1. บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ  และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั

แต่งตั้งให้ดาํรงตาแหน่งกรรมการของบริษทัผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัตามท่ีทางสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด   ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการ 
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2. บริษทัไดส้อบถามความสมคัรใจของกรรมการอิสระท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  และสอบถาม

ความจาํนงของผูถื้อหุน้รายใหญ่เพื่อเสนอช่ือกรรมการตวัแทน 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   จะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณานาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยไดพ้ิจารณา

จากคุณสมบัติการเป็นกรรมการท่ีได้กําหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตร

คณะกรรมการบริษทั 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น 

กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษทัเป็นการล่วงหน้า 48 วนั นับตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤศจิกายน - 31 

ธนัวาคม 2561 ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั   และปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการ : (ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งกรรมการซ่ึงครบกาํหนดท่ีตอ้งออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นดงัต่อไปน้ีกลบั

เขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่  

(1) นายเจริญ  ประจาํแท่น            ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

                                                         /กรรมการอิสระ 

(2) นายประเสริฐ  ตรีวีรานุวฒัน์  ประธานกรรมการบริหาร /ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /  

                                                     ประธานกรรมการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่/ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

(3) นายสมชยั  กา้นบวัแกว้          กรรมการ   

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ  มีความเห็นว่า  บุคคลดังกล่าว  เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ความรู้  

ความสามารถ และประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเป็นผูท่ี้ปฏิบติั

หน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ มีความระมดัระวงั และซ่ือสัตย์สุจริต โดยมีรายละเอียดประวติัและผลงาน 

ประกอบกบับุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของ

คณะกรรมการบริษทัแลว้วา่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยมีรายละเอียดปรากฏ

ตาม (ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่3 ) 

        ขอ้มูลการถือหุ้นของกรรมการท่ีเสนอช่ือในคร้ังน้ี 

รายช่ือผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จํานวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

คุณเจริญ         ประจาํแท่น - - 

คุณประเสริฐ  ตรีวีรานุวฒัน์ 129,472,993 129,472,993 

คุณสมชยั        กา้นบวัแกว้ - - 
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การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจําปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาํหนดให้   

“ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดแก่กรรมการ เวน้แต่เป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั” 

และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22 กาํหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงิน

รางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน”  

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทน

กรรมการ ประจาํปี 2562 เป็นค่าเบ้ียประชุม และเงินบาํเหน็จกรรมการ รวมวงเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท (สอง

ลา้นสองแสนบาทถว้น) โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภทธุรกิจและสอดคลอ้งกบัผลการดาเนินงาน

ของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไปตามสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด รวมถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบในการบริหารจดัการ การดาํเนินธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และ

เขา้ประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ  
 

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีทีผ่่านมา 

คณะกรรมการ 

ปี 2562  (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

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 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนจริงใหแ้ก่กรรมการบริษทั  โดยจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุม

ค่าตอบแทน  และค่าบาํเหน็จประจาํปี รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,999,997 บาท รายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือ – สกลุ 
ค่าตอบแทน

กรรมการ 

ค่าเบ้ียประชุม 

กรรมการ 

ค่าบาํเหน็จกรรมการ 

(ผลประกอบการปี 2561) 

รวม 

( บาท ) 

1. นายวศิิษฎ ์  อคัรวเินค 360,000.00 - 96,491.00 456,491.00 

2. นายเจริญ  ประจาํแท่น 360,000.00 - 96,491.00 456,491.00 

3. นายกววีฒัน ์  ทรงสกลุเกียรติ 300,000.00 - 96,491.00 396,491.00 

4. นายประเสริฐ    ตรีวรีานุวฒัน์ - 120,000.00 52,631.00 172,631.00 

5. นางสาวกาญจนา  ริมพณิชยกิจ - 120,000.00 52,631.00 172,631.00 



 

7 
 

ช่ือ – สกลุ 
ค่าตอบแทน

กรรมการ 

ค่าเบ้ียประชุม 

กรรมการ 

ค่าบาํเหน็จกรรมการ 

(ผลประกอบการปี 2561) 

รวม 

( บาท ) 

6. นางสาวนิตา  ตรีวรีานุวฒัน ์ - 120,000.00 52,631.00 172,631.00 

7. นายสมชยั    กา้นบวัแกว้ - 120,000.00 52,631.00 172,631.00 

 รวม 1,020,000.00 480,000.00 499,997.00 1,999,997.00 

 การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  
 

วาระที ่ 7 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาํหนดให ้   

“ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ใน

การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ และมาตรา 121 กาํหนดให้ “ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่

เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั” และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 36 

(6) กาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัประจาํปี “พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี ” 

และสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์มีประกาศเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548  “ให้

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    จดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีทุก 5 ปีโดยบริษทัฯ 

สามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสังกดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมได”้ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์

เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประจาํปี 2562 เน่ืองจากมีมาตรฐาน 

และมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีรวมทั้งยงัสามารถให้คาํแนะนาํ  ให้คาํปรึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัการบญัชี  

ภาษีอากร  และระบบการควบคุมภายใน 

 นอกจากนั้นเม่ือไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอตัราค่าสอบบญัชีในระดบัเดียวกนัแลว้เห็น

วา่ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั   มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชี

คนหน่ึงต่อไปน้ี หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั  เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั

และบริษทัยอ่ย   และลงนามในรายงานการสอบบญัชีดงัน้ี 
 

 

ช่ือผู้สอบบัญชี 

เลขทะเบียนใบ 

อนุญาต 

จํานวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชี 

ของบริษัท 

1. นายบุญเลิศ  กมลชนกกลุ 5339 1 

2. นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 3445 - 

3. นายชาญชยั  ชยัประสิทธ์ิ 3760 - 
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ตารางเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชีบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดัในปีทีผ่่านมา 

บริษัท ปี 2562 

(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2561 

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,350,400 940,000 

บริษทัยอ่ย   (6 บริษทั) 6,299,600 5,214,000 

รวม 7,650,000* 6,154,000* 

 * ค่าใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบเพิ่มเติมเน่ืองจากประมูลงานได้ระหว่างปี  และค่าใช้จ่าย

เบด็เตล็ดท่ีเกิดข้ึนจริงระหวา่งการปฏิบติังาน 
 

ทั้งน้ีบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั และผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มี

ความสัมพนัธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล

ดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบ

บญัชีประจาํปี 2562  

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5339  และ นายขจรเกียรติ 

อรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445  และนายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 

3760 ในนามบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทั

โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและในกรณีท่ีผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบติังานได้ ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส  เอบีเอ

เอส  จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั แทนได ้ 

โดยมีค่าสอบบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นจาํนวนเงิน 7,650,000 บาท (เจ็ดลา้นหกแสนห้าหม่ืนบาท

ถว้น) ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบเพิ่มเติมเน่ืองจากประมูลงานไดร้ะหวา่งปี  และค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด

ท่ีเกิดข้ึนจริงระหวา่งการปฏิบติังาน 

การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 

กาํหนดให้ “ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้ท่ี

ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได”้ 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเสนอ

ใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดไวใ้นการประชุมคร้ังน้ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้บริษทั ทาคูนิ  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   เขา้ร่วมประชุมในวนัพฤหสับดีท่ี 25 

เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3    บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   เลขท่ี 140/1 ซอยนาวี

เจริญทรัพย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร   และเพื่อใหก้ารลงทะเบียนเพื่อเขา้

ประชุมผูถื้อหุน้สะดวกรวดเร็ว บริษทัฯ จะจดัใหมี้การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.  

เป็นตน้ไป  

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ฉบับน้ี พร้อมทั้ งเอกสาร

ประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

ท่ี www.takunigroup.com 

ผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง กรุณาถือบตัรประจาํตวัประชาชนมาแสดง ส่วนผูถื้อหุ้นท่านใด

ไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองได ้ บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.   (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ี

ง่ายไม่ซบัซอ้น)  แบบ ข.  และแบบ ค.  ( แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ) (ส่ิงทีส่่งมาด้วย หมายเลข 10 ) พร้อมอากร

แสตมป์ 20 บาท ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชไ้ดต้ามความเหมาะสมดว้ย   พร้อมแนบ

เอกสารหรือหลกัฐาน  แสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม และนาํมามอบ

ใหท่ี้ประชุมก่อนเร่ิมการประชุม   

ผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได้ 

(หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ท่ีเลขานุการบริษทั หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดท่ี้ www.takunigroup.com )  

ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอแนะนาํใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะ

มอบฉนัทะท่ีละเอียด  ชดัเจน  ตายตวั  

ผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงของบริษทัฯ เป็นผูรั้บ

มอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษทัฯ มีกรรมการอิสระท่ีสามารถรับมอบฉันทะ

จากท่านไดด้งัน้ี 

(1)  คุณวศิิษฎ ์     อคัรวเินค  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

(2)  คุณกววีฒัน์   ทรงสกุลเกียรติ  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะตาม ( ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่5) 

http://www.gcapital.co.th/
http://www.takunigroup.com/
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ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคท่ี์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออก

เสียงแทนท่าน  ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมสําเนาบตัรประชาชนของท่านท่ีลงลายมือช่ือ  

กลบัมาท่ีบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม   

 ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการได้รับหนังสือรายงานประจาํปี 2561  ในลกัษณะรูปเล่ม  กรุณากรอกข้อมูลใน

แบบฟอร์มขอรายงานประจาํปี 2561  (ส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 9) ให้บริษทัในวนัประชุมหรือส่งโทรสาร

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

บริษทัฯ ใคร่ขอใหท้่านผูถื้อหุ้นไดโ้ปรดทราบและปฏิบติัตามเง่ือนไข และวธีิการลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้ การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนดงัท่ีกาํหนดในเอกสาร (ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่6) 

และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนาํหนงัสือนดัประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเขา้ร่วม

ประชุมมาแสดงเพื่อยนืยนัตนในการ เขา้ร่วมประชุมดว้ย (ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่7) 

ทั้งน้ีเพื่อใหท้่านผูถื้อหุ้นไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์

ของท่านอยา่งเตม็ท่ี หากท่านมีคาํถามท่ีตอ้งการใหช้ี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนาํเสนอในคร้ังน้ี 

สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มาท่ีบริษทัฯ โดยใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาท่ีเลขานุการบริษทั 

thanasa.k@takuni.com  หรือโทรสารหมายเลข 02-455-2763  

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวก บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้   (ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่8)  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอ

ใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดไวใ้นการประชุมคร้ังน้ี  

ทั้ ง น้ีจากการท่ีบริษัทฯ  ได้เ ปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่ม เ ติมวาระการประชุมไ ด้ทาง 

www.takunigroup.com นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระเพิ่มเติม  

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เขา้ร่วมประชุมในวนัพฤหสับดีท่ี 25 

เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้ น 3 อาคารทาคูนิ  เลขท่ี 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนน

กาญจนาภิเษก แขวงบางแค  เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  และเพื่อให้การลงทะเบียนสําหรับการเขา้ประชุมผู ้

ถือหุน้สะดวกและรวดเร็ว บริษทัฯ จะจดัใหมี้การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป  

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ฉบับน้ี พร้อมทั้ งเอกสาร

ประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั

ฯ ท่ี www.takunigroup.com  ผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง กรุณาถือบตัรประจาํตวัประชาชนมาแสดง 

ส่วนผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สามารถเขา้ประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม คร้ังน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบ

ฉนัทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. เท่านั้น) ตามแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมา (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 10 

mailto:thanasa.k@takuni.com
mailto:thanasa.k@takuni.com
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พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรือหลกัฐาน แสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อ

หุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม และนาํมามอบใหท่ี้ประชุมก่อนเร่ิมการประชุม  

ผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได้ 

(หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับไดท่ี้เลขานุการบริษทั หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บ

ไซด์ของบริษทัฯ ไดท่ี้ www.takunigroup.com ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอแนะนาํให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ข. 

ซ่ึงเป็นแบบท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียด ชดัเจน ตายตวั  

ผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงของบริษทัฯ เป็นผูรั้บ

มอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้โดยบริษทัฯ มีกรรมการอิสระท่ีสามารถ

รับมอบฉนัทะจากท่านได ้ดงัน้ี  

นายวศิิษฏ ์ อคัรวิเนค                 ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

นายกววีฒัน์  ทรงสกุลเกียรติ     ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ  

(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 5) 

บริษทัฯ ใคร่ขอใหท้่านผูถื้อหุ้นไดโ้ปรดทราบและปฏิบติัตามเง่ือนไข และวธีิการลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม ผูถื้อหุ้น การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนดงัท่ีกาํหนดในเอกสาร (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาดบั 6) 

และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนาํหนงัสือนดัประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเขา้ร่วม

ประชุมมาแสดงเพื่อยนืยนัตนในการ เขา้ร่วมประชุมดว้ย (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบั 7)  

ทั้งน้ี เพื่อให้ท่านผูถื้อหุ้นไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์

ของท่านอย่างเต็มท่ี หากท่านมีคาํถามท่ีตอ้งการให้ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนาํเสนอในคร้ังน้ี 

สามารถส่งคาํถามล่วงหน้ามาท่ีบริษทัฯ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาท่ี thanasa.k@takuni.com หรือ

โทรสารหมายเลข 02-455-2763  

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวก บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

(ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับ 8)  
 

ขอแสดงความนบัถือ 

                 
                   

( นายวศิิษฎ ์ อคัรวเินค ) 

ประธานกรรมการ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ :   นางสาวธนษา   กิตติรดานนัท ์

 เลขานุการบริษทั โทร.02-455-2888  ต่อ 861   โทรสาร. 02-455-2763 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่2/2561 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ ที ่1 มิถุนายน 2561  

 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารทาคูนิ  

เลขที ่140/1 ซอยนาวเีจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 

 

 

                     เปิดประชุมเวลา  14.00 น. 

 

คุณวิศิษฎ์   อัครวิเนค  ประธานกรรมการ  ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ประธานกล่าวเปิดการ

ประชุมและแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  ขณะท่ีเร่ิมการประชุมมีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง  36  ราย รับมอบฉนัทะ

จาํนวน  26  ราย นบัรวมผูถื้อหุ้นรวม  62  รายจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน  442,765,361   หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.3457  

ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองค์ประชุม  ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของ

บริษทั 

คุณธนษา  กติติรดานันท์ เลขานุการบริษัท ทาํหนา้ท่ีเลขานุการท่ีประชุม  โดยเลขานุการท่ีประชุม  ได้

แนะนาํคณะกรรมการบริษทั  คณะผูบ้ริหาร ตวัแทนอิสระซ่ึงเป็นผูแ้ทนในการนบัคะแนน  ท่ีเขา้ร่วมประชุม

ดงัน้ี 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  

1. คุณวศิิษฎ ์             อคัรวเินค ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. คุณเจริญ               ประจาํแท่น ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

3. คุณกววีฒัน์            ทรงสกุลเกียรติ                ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /         

กรรมการตรวจสอบ 

4. คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์   กรรมการ (ท่ีเป็นผูบ้ริหาร )/ ประธานกรรมการบริหาร  

5. คุณนิตา  ตรีวีรานุวฒัน์   กรรมการ (ท่ีเป็นผูบ้ริหาร ) / กรรมการบริหาร 

6. คุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ   กรรมการบริหาร 

7. คุณสมชยั กา้นบวัแกว้   กรรมการบริหาร 
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ทั้งน้ีกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีคิดเป็นร้อยละ  100   ของกรรมการทั้งหมดของบริษทั 

คณะผู้บริหาร 

1. คุณฐิติมา ธนาปกิจ       รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบญัชี / การเงิน 

2. คุณธนษา             กิตติรดานนัท ์                     เลขานุการบริษทั / ผูจ้ดัการฝ่ายกาํกบัการปฏิบติังาน 

      (ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม) 

ทีป่รึกษาทางการเงิน 

คุณปิยะภา  จงเสถียร  กรรมการผูจ้ดัการ  จาก บริษทั เอส14 แอดไวเซอร่ี จาํกดั 

ตัวแทนอสิระซ่ึงเป็นผู้แทนในการนับคะแนน 

บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

คุณทรงพล สุคนธพงศ ์    

ประธาน  มอบหมายให้เลขานุการท่ีประชุม ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุม  และวิธีการออก

เสียงลงคะแนน  ในวาระต่าง ๆ  โดยเลขานุการฯ  ไดช้ี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  การออก

เสียงลงคะแนน  การนบัคะแนน  และการประกาศผลคะแนนใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ 

เลขานุการท่ีประชุม  เรียนช้ีแจงวธีิการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  การออกเสียงลงคะแนน  การ

นบัคะแนน  และการประกาศผลคะแนน  ดงัน้ี 

การสอบถามหรือแสดงความเห็น 

ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมีขอ้สงสัยจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนาํตวัโดย

แจง้  ช่ือ-นามสกุล และแจง้เร่ืองท่ีตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความ

คิดเห็นนั้น  ขอให้เป็นการสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การ

ประชุมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง 

เม่ือท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะไดล้งทะเบียนแล้ว ท่านจะไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ โดยการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให ้1 หุน้มีสิทธิออกเสียงได ้1 เสียง  

ในการประชุมแต่ละวาระนั้น ท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งยื่นบตัรลงคะแนนให้ตรงกบัวาระ

ท่ีมีการเรียกเก็บบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ  

ท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่านใดเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บ

มอบฉนัทะท่านนั้น กรอกใบลงคะแนนเสียงท่ีบริษทัฯ จดัให ้และมอบใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ในกรณีท่ีท่าน

ไม่ดาํเนินการดงักล่าว ใหถื้อวา่ท่านเห็นชอบกบัมติตามวาระท่ีไดน้าํเสนอ  
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หากท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะทาํเคร่ืองหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบตัรเสีย 

ยกเวน้ผูถื้อหุน้ต่างประเทศท่ีแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทย ในกรณีท่ีบตัรเสีย  บริษทัฯจะถือวา่ท่านงดออก

เสียงกบัมติตามวาระท่ีไดน้าํเสนอ 

ในการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง ท่านท่ีไม่ไดส่้งใบลงคะแนนบริษทัฯ จะถือวา่ท่านเห็นดว้ยกบั

วาระนั้น  บริษทัฯ ไดใ้ชร้ะบบBarcode ในการนบัการออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  2561 เม่ือวนัที ่23 เมษายน 2561 

 ประธาน  ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 23 

เมษายน  2561   โดยเชิญเลขานุการท่ีประชุม  เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

เลขานุการที่ประชุม ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษทัฯ  ได้จดัการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นถือหุ้น

ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 23  เมษายน 2561  ซ่ึงไดส่้งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้กบักระทรวงพาณิชย ์ 

และไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้    

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้  เห็นวา่ไดมี้การบนัทึกวาระการประชุมไวอ้ยา่งครบถว้น  และ

ถูกตอ้งแลว้ 

ประธาน เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมี

ขอ้สอบถามเพิ่มเติม  ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2561 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน  2561  ตามรายละเอียดท่ีไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

ในวาระนีม้ีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิม่ขึน้    2 ราย  รวมจํานวนหุ้น                        101  หุ้น 

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน          64  ราย  รวมจํานวนหุ้นทั้งส้ิน     442,765,462  หุ้น 

มติ  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561  เม่ือวนัท่ี 

23 เมษายน  2561 โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย          442,758,436  เสียง ( คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ) 

ไม่เห็นดว้ย              0 เสียง ( คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ) 

รวม          442,758,436  เสียง ( คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ) 

งดออกเสียง                    7,026             เสียง ( คิดเป็นร้อยละ       0.0000 ) 

บตัรเสีย                           0             เสียง ( คิดเป็นร้อยละ       0.0000 ) 

วาระที ่2  พจิารณาการอนุมัติการซ้ือทีด่ินเปล่าจากบุคคลที่เกีย่วโยงกนั 

ประธาน  ไดเ้ชิญใหเ้ลขานุการท่ีประชุม  เป็นผูช้ี้แจงในเร่ืองของท่ีดินซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

เลขานุการทีป่ระชุม ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมของวาระดงัน้ี 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 5/2561 วนัท่ี 30 มีนาคม 2561  มีมติพิจารณาอนุมติัการซ้ือ

ท่ีดินของ  บริษทั ทาคูนิ แลนด ์จาํกดั จาํนวน  2 แปลง  จากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัไดแ้ก่ 
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1. นางสาวนิตา ตรีวรีานุวฒัน์ โฉนดเลขท่ี 72763  

2. นายฐากูร    ตรีวรีานุวฒัน์  โฉนดเลขท่ี 72764 

ท่ีดินทั้ง 2  แปลงดงักล่าวไดรั้บการประเมินจากผูป้ระเมินท่ีไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานก.ล.ต.  จาก 2  

บริษทัไดแ้ก่ 

• บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จาํกดั และ  

• บริษทั ชาเตอร์แวลูเอชัน่  แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั 

โดยมีรายละเอยีดเปรียบเทยีบราคาซ้ือขาย  กบัราคาประเมินตามตารางดังนี ้

ผู้ขาย ทีด่ิน เน้ือที่ ราคาตกลงซ้ือขาย ราคาประเมิน 

คุณนิตา ตรีวรีานุวฒัน์ โฉนดเลขท่ี 

72763 

1-2-6 ไร่  

606 ตรว. 

21.75 ลา้นบาท 

 

27.27 ลา้นบาท 

 

คุณฐากูร ตรีวีรานุวฒัน์ โฉนดเลขท่ี 

72764 

1-2-17 ไร่ 

617 ตรว. 

19.80 ลา้นบาท 

 

27.77 ลา้นบาท 

 

รวม 
3-0-23 ไร่ 

1,223 ตรว. 

41.55 ล้านบาท 

 

55.04 ล้านบาท 

 

(โดยค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิท่ีดินตามสัญญา

น้ี ผูข้ายจะเป็นผูรั้บภาระเองทั้งส้ิน) 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียในการซ้ือท่ีดินดงักล่าว  ซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือ ความสัมพนัธ์ 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

  นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์     -     ผูถื้อหุน้ 19.08 

  นายฐากูร ตรีวีรานุวฒัน์     -     ผูถื้อหุน้ 16.09 

  นายประเสริฐ ตรีวรีานุวฒัน์ - บิดาของนางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ 

                และนายฐากูร ตรีวีรานุวฒัน์ 

    -     ผูถื้อหุน้ 

 

16.18 

  นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ - มารดาของนางสาวนิตา ตรีวรีานุวฒัน์ 

                และนายฐากูร ตรีวีรานุวฒัน์ 

    -     ผูถื้อหุน้ 

 

0.06 
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ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ  

 คุณกติติยศ  อาภาเกยีรติวงศ์  ผู้รับมอบฉันทะ ไดส้อบถามวา่ท่ีดินดงักล่าวเคยโดนนํ้าท่วมหรือไม่และ

บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  จะเป็นผูเ้ขา้มาดูแลโครงการทั้งหมดหรือไม่   รวมทั้งสอบถามว่าท่ีดิน

ดงักล่าวหากตอ้งการสร้างอาคารสูงหรือคอนโดมิเนียมสามารถรับนํ้าหนกัไดห้รือไม่ 

             คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่าในปี  

2554   ท่ีมีเหตุการณ์นํ้าท่วม ในส่วนของท่ีดินนํ้าท่วมไม่ถึงเน่ืองจากมีการถมดินเท่ากบัความสูงของเชิงสะพาน

ถนนกาญจนาภิเษก  แต่บริเวณรอบๆ มีนํ้ าท่วมขงั   ส่วนการก่อสร้างอาคารสูงนั้น ตามกฎหมายในเส้นรอบวง

รถไฟฟ้า 500 เมตรไม่สามารถสร้างตึกสูงเกิน 23 เมตรได ้ ทั้งน้ี ในท่ีดินดงักล่าวบริษทัมีความตั้งใจท่ีจะสร้าง

บา้นจดัสรรมากกวา่ท่ีจะนาํไปสร้างคอนโดมิเนียมหรืออาคารสูง 

 คุณเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ไดส้อบถามวา่เหตุใดจึงตอ้งซ้ือท่ีดินทั้ง 2 

แปลงดงักล่าวจากกรรมการ  มีท่ีดินแปลงอ่ืนท่ีมีราคาถูกกวา่หรือไม่ 

            คุณประเสริฐ ตรีวรีานุวฒัน์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ เหตุท่ีขอ

อนุมติัซ้ือท่ีดินเน่ืองจากท่ีดินแปลงดงักล่าว  อยูติ่ดกบัท่ีดินของบริษทั ทาคูนิ แลนดแ์ละเป็นแปลงทางดา้นหนา้

ติดทางเขา้ออก  ถา้ไดท่ี้ดินดงักล่าวมาจะไดเ้ป็นท่ีแปลงใหญ่เหมาะกบัการทาํหมู่บา้นจดัสรรท่ีมีทางเขา้ออกท่ี

สะดวกและสวยงาม  ทั้งน้ีราคาท่ีดินท่ีทาํการซ้ือขายก็ยงัมีราคาถูกกวา่ราคาประเมินอีกดว้ย 

            คุณธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ไดส้อบถามเพิ่มเติมวา่ การขายหุ้นของบริษทั ทาคูนิ แลนด์ 

จาํกดั ให้กบับริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จะเสียอาํนาจการควบคุม  และจะคุม้ทุนหรือไม่  แลว้ตอ้งขอ

อนุมติัผูถื้อหุ้นอีกหรือไม่และในอนาคตบริษทั ทาคูนิ แลนด์  จะมีการขยายธุรกิจท่ีเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย์

ต่อไปอีกหรือไม่ 

            คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ไดช้ี้แจงวา่ บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง  มีความน่าเช่ือถือ มีทีมงานท่ีเป็นมืออาชีพซ่ึงจะทาํให้เป็นประโยชน์กบั

โครงการท่ีบริษทัฯ  จะลงทุนไดอ้ย่างแน่นอน  ส่วนเร่ืองของการเสียอาํนาจควบคุมนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหา

เพราะบริษทัฯ ตอ้งใชค้วามรู้  ความสามารถของธนาสิริช่วยในการบริหารโครงการดงักล่าว   ทั้งน้ีถา้มีโอกาส

ในอนาคตบริษทัฯ  ก็ยงัสนใจท่ีจะลงทุนในการทาํธุรกิจอสังหาริมทรัพยอ์ยู่   หากโครงการแรกประสบ

ผลสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี  

คุณฐิติมา ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี / การเงิน ช้ีแจงวา่สําหรับการขายหุน้บริษทั ทาคู

นิ แลนด์ จาํกดั ให้กบั บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีการคาํนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การจาํหน่าย

ทรัพยสิ์นแล้ว โดยมีขนาดรายการเพียง 5.48% ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซ่ึงไม่ตอ้งได้รับการ

อนุมติัใหจ้าํหน่ายทรัพยสิ์นจากผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด 
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คุณนิรันดร์  พงษ์กลํ่า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าในการทาํโครงการบา้นจดัสรรมูลค่า

โครงการ 601.32 ลา้นบาทนั้น  อยากทราบวา่กาํไรขั้นตน้อยูท่ี่เท่าไหร่    จะดาํเนินการแลว้เสร็จและมีการรับรู้

รายไดเ้ม่ือไหร่ เม่ือโครงการส้ินสุดจะดาํเนินธุรกิจดา้นองัสังหาริมทรัพยต่์อไปหรือไม่ 

ส่วนบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั ดาํเนินการเป็นผูรั้บงานโดยตรง  หรือเป็นการรับช่วง และ

บุคคลากรในการทาํงานเป็นพนกังานของบริษทั CAZ ทั้งหมดหรือไม่  พนกังานจะเพียงพอกบังานท่ีเพิ่มข้ึน

หรือไม่ และในส่วนของกลุ่มบริษทั TG ธุรกิจใดท่ีสร้างกาํไรใหบ้ริษทัมากท่ีสุดคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต ์

คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและผู้บริหาร  ได้ช้ีแจงว่าการทาํโครงการบา้นจดัสรรจะใช้เวลา

ประมาณ 4 ปี รายไดโ้ดยรวมประมาณ 601 ลา้นบาท อตัรากาํไรขั้นตน้อยู่ท่ีประมาณ 35% สําหรับโครงการ

ดา้นองัสังหาริมทรัพยใ์นอนาคต คงตอ้งพิจารณาโอกาสและความเป็นไปได ้ซ่ีงในขณะน้ียงัตอบไม่ได ้ส่วน

ของบริษทั CAZ ดาํเนินการเป็นทั้งผูรั้บงานเองและ  เป็นการรับเหมาช่วงต่อจาก Main Contractor พนกังาน

ส่วนใหญ่เป็นพนกังานของบริษทั ซ่ึงเพียงพอต่องานท่ีขยายเพิ่มมากข้ึน ส่วนของกลุ่มบริษทั TG ธุรกิจทดสอบ

ความปลอดภยั สามารถทาํกาํไรไดม้ากท่ีสุด โดยมีกาํไรขั้นตน้อยู่ท่ีประมาณ 40% รองลงมาคือธุรกิจขนส่ง 

GAS ซ่ึงสามารถทาํกาํไรขั้นตน้ประมาณ 30%  

คุณสุวรรณ  เดชะรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ไดส้อบถามวา่ ลูกคา้รายใหญ่ของกลุ่มบริษทั TG และ

รายได ้3 อนัดบัแรกมาจากธุรกิจใด 

คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและผู้บริหาร  ไดช้ี้แจงวา่ลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัอยูใ่นกลุ่มบริษทั 

ปตท.  และรายไดห้ลกัมาจากลูกคา้กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง   ซ้ือขายแก๊ส  และธุรกิจทดสอบ  ตามลาํดบั  

คุณเจนเนตร  เมธาววีนิิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ไดส้อบถามวา่ ธุรกิจขนส่ง LPG ไดมี้การดาํเนินธุรกิจ

กบับริษทั พีทีจี เอ็นเนอยี จาํกดั (มหาชน)  หรือไม่ และในอนาคตจะมีการสร้างคลงัเก็บก๊าซเพิ่มหรือไม่ ใน

ส่วนของบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั ไดรั้บงานต่อจากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) หรือประมูลงาน

โดยตรงเอง และในกลุ่มบริษทั ทาคูนิ  รายไดส่้วนใหญ่ในปัจจุบนัมาจากบริษทั CAZ ใช่หรือไม่ และอยากให้

พิจารณาเร่ืองการนาํผูถื้อหุน้เยีย่มชมบริษทั CAZ อีกคร้ัง     

คุณประเสริฐ ตรีวรีานุวฒัน์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  ไดช้ี้แจงวา่  บริษทั พีทีจี เอน็เนอ

ยี่ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีคา้นํ้ ามนัไม่ไดมี้การขายก๊าซ LPG ส่วนเร่ืองการสร้างคลงัก๊าซบริษทัยงัไม่มี

นโยบายในเร่ืองดงักล่าว เน่ืองจากธุรกิจเก่ียวกบั LPG ในปัจจุบนัซบเซาลงอยา่งมาก บริษทัจึงคิดทาํธุรกิจอ่ืน

เช่นการจดัทาํอสังริมทรัพยเ์ป็นตน้      

คุณนิตา ตรีวรีานุวฒัน์  กรรมการและผู้บริหาร     ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมวา่  บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) 

จาํกดั มีทั้งรับงานผา่นบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) และประมูลงานเอง ส่วนเร่ืองของการนาํผูถื้อหุ้นเยี่ยมชม

บริษทั CAZ นั้น ขอให้ผา่นช่วงยื่นเอกสารการนาํบริษทั CAZ เขา้สู่ตลาดหลกัทรัพยใ์ห้สําเร็จก่อน จึงจะมีการ

เรียนเชิญผูถื้อหุน้ท่ีสนใจไปเยีย่มชม บริษทั CAZ  อีกคร้ัง 
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คุณธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ไดส้อบถามวา่ การนาํบริษทั CAZ เขา้สู่ตลาดหลกัทรัพยใ์ช้

ระยะเวลาในการดาํเนินการเท่าไหร่  และมีการกาํหนดสัดส่วนหุ้น CAZ  ให้ผูถื้อหุ้นเดิมของ TAKUNI  ใน

อตัราส่วนเท่าไหร่ 

คุณนิตา ตรีวรีานุวฒัน์  กรรมการและผู้บริหาร  ไดช้ี้แจงวา่ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการเตรียมเอกสารให้แก่

สํานกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ซ่ึงจะยื่น Filing ภายในไตรมาสท่ี 3 หลงัจากยื่นเอกสารแลว้  

กลต. ใชเ้วลาไม่เกิน 4 เดือนในการพิจารณา  ผูถื้อหุน้เดิมของ TAKUNI  50 หุน้สามารถไดหุ้น้ของ CAZ  1 หุน้  

ซ่ึงรายละเอียดดงักล่าวไดข้ออนุมติัจากผูถื้อหุ้นบริษทัแลว้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561  เม่ือ

วนัท่ี  13  มีนาคม  2561 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการอนุมติั

การซ้ือท่ีดินเปล่าจากบุคคลเก่ียวโยงกนั ตามรายละเอียดท่ีไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมดงักล่าว 

ในวาระนีม้ีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิม่ขึน้     3 ราย  รวมจํานวนหุ้น              15,177,102  หุ้น 

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน            67 ราย  รวมจํานวนหุ้นทั้งส้ิน     457,942,564  หุ้น 

มติ   ท่ีประชุมมีมติพิจารณาอนุมติัการซ้ือท่ีดินเปล่าจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 3 ใน 4  ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย       45,170,240 เสียง (คิดเป็นร้อยละ   96.7092) 

ไม่เห็นดว้ย        1,400,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ     2.9974) 

งดออกเสียง            137,026    เสียง (คิดเป็นร้อยละ     0.2934) 

บตัรเสีย                                    0      เสียง ( คิดเป็นร้อยละ         0.0000 ) 

วาระที ่3  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ(ถ้ามี) 

 ประธาน  ไดก้ล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดส้อบถามขอ้มูลของบริษทัฯ  และเปิดโอกาสใหผู้ ้

ถือหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ  เพิ่มเติม 

เลขานุการที่ประชุม  ได้เรียนช้ีแจงท่ีประชุมว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

มาตรา 105 วรรค 2 กาํหนดให ้“ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

ทั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน  นอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได”้ 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอให้ท่ี

ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดไวใ้นการประชุมคร้ังน้ี 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาเสนอวาระเร่ืองอ่ืนๆ  หรือซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสัย

ต่าง ๆ 

            เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม  เลขานุการท่ีประชุมจึงแจ้งต่อท่ีประชุมว่าถ้ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย  

ตอ้งการสอบถามเพิ่มเติม  หรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองอ่ืน ๆ สามารถติดต่อเขา้มายงับริษทัฯไดท่ี้ 

โทร. 02-455-2888 แฟ็กซ์ 02-455-2763 หรือติดต่อมาท่ี 
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เลขานุการบริษทัคุณธนษา  กิตติรดานนัท ์  E-mail  thanasa.k@takuni.com  หรือ 

นกัลงทุนสัมพนัธ์  คุณนิตา  ตรีวรีานุวฒัน์   E-mail  nita@takuni.com หรือ 

ติดต่อผา่นเวป็ไซดข์องบริษทัในหนา้สาํหรับนกัลงทุน www.takunigroup.com  

ประธาน  ไดก้ล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดเ้สียสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี  และปิดการ

ประชุม 

 อน่ึงภายหลงัจากเร่ิมเปิดการประชุม  ได้มีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน โดยมี

จาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 67 ราย  นบัจาํนวนหุ้นได้

ทั้งส้ิน 457,942,564 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 57.2428    ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

 

 

        ปิดประชุมเวลา   15.30  น. 

 

 

 

   ลงช่ือ................................................................     ประธานทีป่ระชุม  

                            (นายวิศิษฎ์     อคัรวเินค)           ประธานกรรมการ 

 

 

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

                      (นางสาวธนษา  กติติรดานันท์)          เลขานุการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:thanasa.k@takuni.com%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
mailto:ita@takuni.com
http://www.takunigroup.com/
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          ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 

ประวตัิกรรมการทีอ่อกจากตําแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ 

 
    

    

 

 

 

 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ /  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ 71 ปี 

ประวตักิารศึกษา ปริญญาโท :     รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี :    - วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต 

                           มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

                       -  นิติศาสตร์บณัฑิต 

                           มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- DCP 88/2007, ACP 14/2006 , DAP 56/2006 , QFR 4/2006  

ประวตักิารทาํงาน 2557 – ปัจจุบนั  : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 

                              บมจ. พี เอ อี (ประเทศไทย)   

2555 – ปัจจุบนั  : กรรมการอิสระ /  

                             ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

                             กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

                             บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในกจิการอ่ืนทีอ่าจก่อให้เกดิความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 7 ปี  

จาํนวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม 

ในรอบปี 2561 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั   12 / 12   คร้ัง 

2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  7 / 7  คร้ัง 

3. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  3/ 3 คร้ัง 

 

คุณเจริญ   ประจําแท่น 
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ประวตัิกรรมการทีอ่อกจากตําแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง  ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 
 ประธานกรรมการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

อายุ  57  ปี 

ประวตักิารศึกษา มศ.5 : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- DAP 103/2013  

 

ประวตักิารทาํงาน 2559 - ปัจจุบนั    กรรมการ                       
                            บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศไทย) 

2550 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการบริหาร / 

                            ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 

                            ประธานกรรมการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

                            บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 

2545 - 2561        กรรมการผูจ้ดัการ                      

                            บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย) 

              

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

กจิการอ่ืนทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ  12 ปี 

จาํนวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม 

ในรอบปี 2561 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั   12 / 12   คร้ัง 

2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร  12 / 13  คร้ัง 

 

คุณประเสริฐ  ตรีวรีานุวฒัน์ 
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ประวตักิรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 

อายุ 70 ปี 

ประวตักิารศึกษา ปริญญาตรี :   - วทิยาศาสตร์ศาสตร์ (เคร่ืองกล) 

                          มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

          - วทิยาศาสตร์ศาสตร์ (เคร่ืองกล) 

            วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา 
 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- DAP รุ่นท่ี  129/2016  

 

ประวตักิารทาํงาน 2559 – ปัจจุบนั   กรรมการ   บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 

2558 – ปัจจุบนั   กรรมการ  บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย) 

2558 – ปัจจุบนั   กรรมการ  บจก. ราชพฤกษ ์วศิวกรรม  

2558 – ปัจจุบนั   กรรมการ  บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์  

2558 – ปัจจุบนั   กรรมการ  บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศไทย)  

2561 – ปัจจุบนั   กรรมการ  บจก. ทาคูนิ แลนด ์ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

กจิการอ่ืนทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

 -ไม่มี- 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ  4 ปี 

จาํนวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม 

ในรอบปี 2561 

1.เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั  12/ 12      คร้ัง 

2.เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/ 13      คร้ัง 

 

คุณสมชัย  ก้านบัวแก้ว 
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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)     บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อก

เสียงช้ีขาด 

ข้อ17.   ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) 

เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้  ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน

หน่ึงในสาม(1/3)   กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกได ้

กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น   ให้จบัสลากกนัส่วนปี

หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

ข้อ18.   นอกจากพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

(1)   ตาย 

(2)   ลาออก 

(3)   ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายวา่ดว้ย 

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(4)   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 20. 

(5)   ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

ข้อ20.  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4)  ของจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ22.  กรรมการบริษทัมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั  เบ้ียประชุม 

บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน  ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม โดยอาจกาํหนด
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ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือให้

มีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิ

ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

  ขอ้ความตามวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังาน

หรือลูกจา้งของบริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งบริษทั 

ข้อ31.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ี (4) เดือน  นบัแต่

วนัส้ินสุดรอบปีของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง    ให้เรียกวา่การ

ประชุมวิสามญั  โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะ

เห็นสมควร  ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในห้า (1/5) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 

หรือผูถื้อหุน้จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ (25) คน  ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั

เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี

คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุ้น

ดงักล่าว 

ข้อ32.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจน

วา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมติัหรือพิจารณา แลว้แต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน

เร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลง

โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั  เป็นเวลาติดต่อกนัไม่

นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

  ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งสํานกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดั

ใกลเ้คียงหรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนดก็ได ้

ข้อ33.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า

ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด  และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่

หน่ึงในสาม (1/3)  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผู ้

ถือหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง  หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นได้

เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นการระงบัไป ถ้าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก

ประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่  และในกรณีน้ีให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ย

กวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม  
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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) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงคะแนน 

                      (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

                      (ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนเป็นของบริษทั 

                   (ค) การทาํ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้ งหมดหรือ   

บางส่วนท่ีสําคญั   การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบ

รวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั  

                    (ง)  การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

  (จ)  การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

     (ฉ)  การเลิกบริษทั 

  (ช)  การออกหุน้กูข้องบริษทั 

  (ซ)  การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 

ข้อ36   กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 

            (1)   รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

            (2)   พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน 

            (3)   พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

            (4)   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

            (5)   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

            (6)   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีและ 

            (7)   กิจการอ่ืนๆ 
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ข้อ44.  หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนองจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ หา้ม

มิใหจ่้ายเงินปันผล 

  เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เวน้แต่ในกรณีบริษทัออกหุ้นบุริมสิทธิและ

กาํหนดให้หุ้น บุริมสิทธิไดรั้บเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามท่ีกาํหนดไว ้โดยการ

จ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้เป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผล

กาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น  และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

  การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วนัท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น หรือท่ีประชุม

คณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้นและให้ลงโฆษณาคาํบอกกล่าวการ

จ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 
 

ข้อ45.  บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาํไร

สุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมรจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ 

(10) ของทุนจดทะเบียน 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

 

ข้อมูลเกีย่วกบักรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

                 ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้  สามารถท่ีจะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเขา้

ร่วมประชุมแทนโดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  
 

 

  

ช่ือ-นามสกุล      :  คุณวศิิษฎ ์ อคัรวิเนค 

ตาํแหน่ง             :  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /  

                              กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

อาย ุ                    :  71 ปี 

ท่ีอยู ่                   : 31/46 หมู่ท่ี 9 ตาํบลบางกระสอ 

                             อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี         

ส่วนไดเ้สียในการพิจารณาวาระการประชุม :                 -ไม่มี- 

 

  

ช่ือ-นามสกุล      :  คุณกววีฒัน์  ทรงสกุลเกียรติ 

ตาํแหน่ง             :  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ                    :  62 ปี 

ท่ีอยู ่                   : 1703/111 หมู่บา้นนนัทวนั  ซอยอ่อนนุช 44  

ถนนสุขมุวทิ 77 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร         

ส่วนไดเ้สียในการพิจารณาวาระการประชุม :                 -ไม่มี- 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

ขั้นตอนการลงทะเบียน วธีิการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

กาํหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้

ร่วมประชุม และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนผูถื้อหุ้น (ผูรั้บมอบฉนัทะ) ท่ีจะมาเขา้

ร่วมประชุม โปรดนาํหนงัสือนดัประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนงัสือมอบฉนัทะ และบตัรประจาํตวัประชาชน

หรือเอกสารแสดงตนท่ีราชการออกใหม้าแสดง เพื่อยนืยนัตนในการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

 ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือ

ผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 1) เอกสารทีผู่้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุ เช่น             

บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

หากมี    การเปล่ียนแปลงช่ือ-นามสกุล ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม ใหแ้สดงเอกสารและหลกัฐานดงัน้ี 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอก

ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูถื้อหุ้น (ผูม้อบฉนัทะ) และผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท และ    ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

2.2 สําเนาเอกสารของผูถื้อหุ้น (ผูม้อบฉนัทะ) ท่ีส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1 

และผูถื้อหุน้ (ผูม้อบฉนัทะ) ไดล้งลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.3 สําเนาเอกสารของผูรั้บมอบฉนัทะท่ีส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1และผูรั้บ

มอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล 

1. กรณีผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา 

 ตามขอ้ 1 

1.2 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงมีขอ้ความใหเ้ห็นวา่ ผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีอาํนาจกระทาํการ

แทนนิติบุคคล   ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ)  
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2. กรณผู้ีถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอก

ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบ

ฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

2.2 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงมีขอ้ความใหเ้ห็นวา่ ผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีอาํนาจกระทาํการ

แทนนิติบุคคล   ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) 

2.3 สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกบักรณีบุคคล

ธรรมดา ขอ้ 1 ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.4 สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 

1 และผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย      

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

3.1 ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ 2  

3.2 ในกรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูล้งนาม

หนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่งหลกัฐานต่อไปน้ีเพิ่มเติม 

1) หนังสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้คสัโตเดียน (Custodian) 

เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และ

ขีดฆ่า     ลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

2) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ    

คสัโตเดียน (Custodian)  

ทั้งน้ีเอกสารท่ีมีตน้ฉบบัเป็นภาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมดว้ย    และให้

ผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

2) วธีิการมอบฉันทะ 

บริษทัฯ ไดแ้นบหนงัสือมอบฉนัทะจาํนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ของผูถื้อหุ้นแต่

ละรายตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระมรวงพาณิชยไ์ด้กาํหนดไวจ้าํนวน 3 แบบ ตามประกาศกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 

-แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

-แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

-แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน 

(Custodian)   ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
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ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดูแลหุ้น ประสงคจ์ะใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับไดท่ี้ เลขานุการบริษทั โทร.

02-455-2888 หรือดาวน์โหลดได้ท่ี  www. takunigroup.com และโปรดนําใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด 

(Barcode) ปรากฏอยูม่าในวนัประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

ผู้ถือหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังนี ้

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. ปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวเพื่อให้

ถูกตอ้งและ  มีผลผูกพนัตามกฎหมาย ทั้งน้ีบริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บ

มอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะใส่ซองส่งมายงัท่ีสาํนกังานเลขานุการบริษทัก่อนวนัศุกร์ท่ี  19  เมษายน 2562   

หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมง เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสาร

และใหท้นัเวลาเร่ิมประชุม 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยก

การลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ

ฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ

และแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 

 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง หรือ 

ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ในวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3  บริษทั 

ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย ์  ถนนกาญจนาภิเษก  แขวงบางแค   เขตบางแค   

กรุงเทพมหานคร   ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมในหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562  

 (ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่8) 

http://www.takunigroup.com/
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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

วนัพฤหัสบดีที ่25 เมษายน 2562 

 

ผูถื้อหุน้ บมจ.ทาคูนิ กรุป๊ 

ลงทะเบียนเร่ิมเวลา 

12.00-14.00 น. 

 

มาดว้ยตนเอง       ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

 

โต๊ะลงทะเบียน       โต๊ะลงทะเบียน 

      

 

แสดงบตัรประจาํตวัและแบบฟอรม์     แสดงสาํเนาบตัรประจาํตวัของผูม้อบฉนัทะ  

ลงทะเบียนซ่ึงพิมพบ์ารโ์คด้       และบตัรประจาํตวัของผูร้บัมอบฉนัทะ 

        - แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียนซ่ึงพิมพบ์ารโ์คด้ 

        - หนังสือมอบฉนัทะ และเอกสารมอบฉนัทะ 

 

     ตรวจหนังสือมอบฉนัทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน   และเอกสารประกอบ 

 

              รบับตัรลงคะแนน          กรณีมอบฉนัทะตามแบบ ข. หรือ แบบ. ค 

         ท่ีผูถื้อหุน้ระบุความประสงคใ์นการออกเสียง 

   เขา้หอ้งประชุม           ลงคะแนนแต่ละวาระอยา่งชดัเจนแลว้  

         จะไม่ไดร้บับตัร 

ประธานเปิดประชุม 

   เวลา 14.00 น. 

 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาํดบั 

 

กรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 

ในวาระใดๆ ใหย้กมือและส่งบตัรลงคะแนน 

 

      เจา้หน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยหรือ 

      งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน 

 

 ประธานหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายกล่าวสรุปผลการลงคะแนนเสียง 

          

**กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุกวาระคืนใหแ้ก่เจา้หน้าท่ีบริษัทเม่ือเสร็จส้ินการประชุม** 
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                                    แผนทีต่ั้ง  บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

140/1 ซอยนาวเีจริญทรัพย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 

โทรศพัท ์02-455-2888  โทรสาร 02-4552763 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รถเมล์ประจําทางทีผ่่านบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  ได้แก่  สาย 147 
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                                แบบฟอร์มขอรายงานประจําปี  2561 

 
 

กรุณาส่งรายงานประจาํปี  2561  ในลกัษณะรูปเล่ม   

 

ฉบบัภาษาไทย       จาํนวน   .........  เล่ม 

 

ฉบบัภาษาองักฤษ  จาํนวน   .........   เล่ม    มาที่ 

 

 

ช่ือผูถื้อหุ้น..........................................................................จาํนวนหุ้นท่ีถือ.....................................หุน้  

 

บา้นเลขท่ี............................................อาคาร........................................ชั้น...........เลขท่ี……………… 

 

ถนน............................................ตาํบล / แขวง...................................................................................... 

 

อาํเภอ / เขต.................................จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์............................... 

 

เบอร์โทรท่ีสามารถติดต่อได.้................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

เขียนท่ี 

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 

(1) ขา้พเจา้  สญัชาติ 

อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  

อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท   ทาคูนิ กรุป๊  จ  ากดั (มหาชน)

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม  หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ    เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ  .หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้

 อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

นายวิศิษฎ ์ อคัรวิเนค  อายุ 71  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  31 / 46  หมูท่ี่ 9   ต าบลบางกระสอ 

อ าเภอเมือง   จงัหวดั  นนทบุรี  หรือ 

     นายกวีวฒัน ์    ทรงสกุลเกียรติ     อายุ 62  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1703/111  หมูบ่า้นนันทวนั . ซอย 

อ่อนนุช 44  ถนนสุขุมวิท 77  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  จงัหวดั  กรุงเทพ ฯ หรือ 

 อายุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี . ซอย 

ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้า ในการประชุม           

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 25  เมษายน  2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุป๊ จ ากัด 

(มหาชน) เลขท่ี 140/1 ซอยนาวีเจริญทรพัย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป ใน

วนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 

 (  ) 

ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (  ) 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบ

ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ และตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ

มาพรอ้มกบัหนังสือมอบฉันทะดว้ย 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 10



 มอบฉันทะแบบ ข /  หน้า 1 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 

 แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

 (แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้  เร่ือง  ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนท่ี         

วนัท่ี    เดือน     พ.ศ.    

 

  

(1) ขา้พเจา้         สญัชาติ    ...  

อยูบ่า้นเลขท่ี    ถนน       ต าบล/แขวง        

อ าเภอ/เขต      จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์    

 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท   ทำคูนิ กรุป๊  จ  ำกดั (มหำชน)  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั      หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ      .หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสียง 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 

          อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน      ต าบล/แขวง       อ าเภอ/เขต      

จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์     หรือ 

   นำยวิศิษฎ ์ อคัรวิเนค  อายุ  71  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      31 / 46  หมูท่ี่ 9   ต าบลบางกระสอ    

อ าเภอเมือง       จงัหวดั  นนทบุรี  หรือ 

 

      นำยกวีวฒัน ์    ทรงสกุลเกียรติ     อายุ  62  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1703/111  หมูบ่า้นนันทวนั . ซอย     

อ่อนนุช 44  ถนนสุขุมวิท 77  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  จงัหวดั  กรุงเทพ ฯ หรือ 

 

                                       อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี    . ซอย                 

ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     

 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม           

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 25  เมษายน  2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคนิู กรุป๊ จ ากัด 

(มหาชน) เลขท่ี 140/1 ซอยนาวีเจริญทรพัย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป 

ในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 



 มอบฉันทะแบบ ข /  หน้า 2 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

 

วำระท่ี 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุน้ครั้งท่ี 2/2561 

 เม่ือวนัศุกรท่ี์ 1  มิถุนำยน  2561 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 

     วำระท่ี  2 รบัทรำบรำยงำนกิจกำรประจ  ำปี 2561 

 

 วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินประจ  ำปี ส ำหรบัรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 

 วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรประจ  ำปี 2561  และกำรจ่ำยเงินปันผล 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมตัแิต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสียง     

                  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

   1.นายเจริญ  ประจ าแท่น 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสียง     

   2.นายประเสริฐ  ตรีวีรานุวฒัน์ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

   3.นายสมชยั   กา้นบวัแกว้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

 วำระท่ี 6    พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจ  ำปี 2562 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

 

 

 

 



 มอบฉันทะแบบ ข /  หน้า 3 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 วำระท่ี 7    พิจำรณำอนุมตัแิต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ  ำปี 2562 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

          วำระท่ี 8  เร่ืองอื่น ๆ (ถำ้มี)  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนน

เสียงน้ันไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้มช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ

ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 ลงช่ือ        ผูม้อบฉนัทะ 

 

(        ) 

 

 ลงช่ือ        ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

(        ) 

หมำยเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนังสือมอบฉนัทะตามแบบ



 มอบฉันทะแบบ ข /  หน้า 4 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 

ใบประจ  ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  ทำคูนิ กรุป๊   จ  ำกดั (มหำชน) 

 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารทาคนิู    

เลขท่ี   140/1 ซอยนาวีเจริญทรพัย ์ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา 

และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

วำระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระท่ี     เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 



มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 1 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.  

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เร่ือง  ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนท่ี ........................................................................................................ 
    

วนัท่ี ...................... เดือน ................................ พ.ศ. ................................. 

                                                                                          

(1) ขา้พเจา้ ........................................................................................................................... สญัชาติ .................................... 

         

อยูบ่า้นเลขท่ี…………………………………………..  ถนน........................................ ต าบล/แขวง..................................................................................... 

อ าเภอ/เขต.............................................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์................................................... 

        

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้(Custodian)ใหก้บั..................................................................................................... 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ทาคนิู กรีป จ ากดั(มหาชน)(“บริษัทฯ”)  

 โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม .......................................... หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.......................... เสียง ดงัน้ี 

  หุน้สามญั................................................................... หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................... เสียง 

 หุน้บุริมสิทธิ .................................................................หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................... เสียง 

 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

 

          อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน      ต าบล/แขวง       อ าเภอ/เขต      

จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์     หรือ 

   นายวิศิษฎ ์ อคัรวิเนค  อายุ  71  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      31 / 46  หมูท่ี่ 9   ต าบลบางกระสอ  

อ าเภอเมือง       จงัหวดั  นนทบุรี  หรือ 

 

      นายกวีวฒัน ์    ทรงสกุลเกียรติ     อายุ  62  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1703/111  หมูบ่า้นนันทวนั . ซอย     

อ่อนนุช 44  ถนนสุขุมวิท 77  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  จงัหวดั  กรุงเทพ ฯ หรือ 

 

                                       อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี    . ซอย                 

ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม           

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 25  เมษายน  2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคนิู กรุป๊ จ ากัด 

(มหาชน) เลขท่ี 140/1 ซอยนาวีเจริญทรพัย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป 

ในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

 

 

 

 

 



มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 2 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี  ดงัน้ี 

   มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

   มอบฉนัทะบางสว่น  คือ 

   หุน้สามญั …………………………..…………. หุน้      และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้……………………………. เสียง 

 หุน้บุริมสิทธิ ……………………..………….  หุน้      และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้……………………………. เสียง 

                 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด............................................เสียง 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั้งท่ี 2/2561 

 เม่ือวนัศุกรท่ี์ 1  มิถุนายน  2561 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 

     วาระท่ี  2 รบัทราบรายงานกิจการประจ  าปี 2561 

 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ  าปี ส าหรบัรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรประจ  าปี 2561  และการจ่ายเงินปันผล 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 

                  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

   1.นายเจริญ   ประจ าแท่น 

    เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสียง     

   2.นายประเสริฐ   ตรีวีรานุวฒัน์ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

   3.นายสมชยั   กา้นบวัแกว้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

 



มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 3 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 วาระท่ี 6    พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ  าปี 2562 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 วาระท่ี 7    พิจารณาอนุมตัแิต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ  าปี 2562 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

          วาระท่ี 8  เร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี)  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนน

เสียงน้ันไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6)ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้มช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ

ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 ลงช่ือ        ผูม้อบฉนัทะ 

 

(        ) 

 

 ลงช่ือ        ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

(        ) 

หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่าน้ัน 

2. หลักฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉันทะ  คือ 

1. หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

2. หนังสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะตามแบบ ค. ตามแบบ 

 

 

 

 

 

 

 



มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 4 ของจ านวน 4 หน้า 

 

ใบประจ  าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท ทาคูนิ กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารทาคนิู เลขท่ี   140/1 ซอยนาวีเจริญทรพัย์ ถนน

กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

วาระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

วาระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

วาระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

วาระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

วาระท่ี     เร่ือง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

วาระท่ี     เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 ช่ือกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง     
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