หนังสื อเชิญประชุมสามัญผ้ ูถือหุ้น

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
อาคารทาคูนิ เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร 10160

เพือ่ ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถอื หุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีม่ าร่ วมประชุม
โปรดนําหนังสื อนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรื อหนังสื อมอบฉันทะ
และบัตรประจําตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงจนที่ทางราชการออกให้ มาแสดง
เพือ่ ยืนยันตนในการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
(บริ ษทั ฯ ขออนุญาตงดแจกของชํ าร่ วย)

สารบัญ
หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2562

หน้ าที่
1

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
ลําดับที่ 1 สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2561
ประชุมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
ลําดับที่ 2 รายงานประจําปี 2561 พร้อมสําเนาแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
ในรู ปแบบ QR CODE
ลําดับที่ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ลําดับที่ 4 ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
ลําดับที่ 5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยงั ดํารงตําแหน่ง เพื่อการรับมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ น้
ลําดับที่ 6 ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
ลําดับที่ 7 แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
ลําดับที่ 8 แผนที่ต้งั การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ลําดับที่ 9 แบบฟอร์ มขอ รายงานประจําปี 2561
ลําดับที่ 10 หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. )
ตามที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด

12
20
23
27
28
32
33
-

TG 037 / 2562
10 เมษายน 2562
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2562
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 2/2561 ประชุมเมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2561
2. รายงานประจําปี 2561 พร้อมสําเนาแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
ในรู ปแบบ QR CODE
3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยงั ดํารงตําแหน่ง เพื่อการรับมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ น้
6. ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
7. แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
8. แผนที่ต้ งั การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
9. แบบฟอร์ มขอรายงานประจําปี 2561
10. หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. )
ตามที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) มีมติให้จดั การประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
2562 ในวันพฤหัส บดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุ ม ชั้น 3 บริ ษ ทั ทาคู นิ กรุ๊ ป จํา กัด
(มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: บริ ษทั ฯ จัดการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2561 มีสาํ เนารายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผูถ้ ือหุ น้ เพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุ น้ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่า ได้มีการบันทึกการประชุมไว้
อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจําปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ ข้อ 36 (1) กํา หนดให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น
ประจํา ปี “พิ จ ารณารายงานของคณะกรรมการที่ แ สดงถึ ง กิ จ การของบริ ษ ัท ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา ” โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้สรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2561โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ น
รายงานประจําปี 2561 ที่ส่งมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผูถ้ ือหุ น้ เพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน ซึ่ งรายละเอียด
อยูใ่ นรายงานประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 2)
การลงมติ : ระเบียบวาระนี้ไม่ตอ้ งได้รับการลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ น้ เนื่องจากเป็ นระเบียบ
วาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สํ าหรับรอบบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
ที่ กาํ หนดให้ ”คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุ ล และบัญชี กาํ ไรขาดทุ น ณ วันสิ้ นรอบปี บัญชี ของ
บริ ษทั เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในการประชุ มสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ” และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ข้อ 36 (2) กําหนดให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี “พิจารณาอนุ มตั ิงบดุล และบัญชี กาํ ไรขาดทุน” โดยมี
รายละเอียดผลการดําเนินงานปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2561 ที่ ส่ งมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิงบการเงินประจาปี
สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตของบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด และได้ผา่ นการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผ่านการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ แล้ว ทั้งนี้ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ สําหรับปี 2561 สรุ ปสาระสําคัญดังนี้
สรุ ปสํ าระสํ าคัญงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (บัญชีกําไรขาดทุน)ของบริษทั ฯ

งบแสดงฐานะการเงิน

รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะเบียนออกจําหน่ายและชําระแล้ว
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ใหญ่
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมรายได้
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กําไรต่ อหุ้นของบริษัทใหญ่ (บาทต่ อหุ้น)

งบการเงินรวม
1,913,622,687
1,024,779,738
400,000,000
808,217,474
งบการเงินรวม
2,277,549,063
32,131,578
0.0402

งบการเงินเฉพาะกิจการ
909,497,162
163,501,771
400,000,000
745,995,391
งบการเงินเฉพาะกิจการ
786,007,586
31,826,529
0.0398
2

การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2561 และการจ่ ายเงินปันผล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ สําหรับปี จากงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี 2561
จํานวน 31.83 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม บริ ษทั ฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
ได้ตามมาตรา 115 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 44 ซึ่ ง
กําหนดว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มี
ผลกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงิ นปั นผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทราบใน
การประชุ มคราวต่อไป” นอกจากนี้ มาตรา116 แห่ งพระราชบัญญัติบ ริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 45 ซึ่ งกําหนดว่า “บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่
น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะ
มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของทุนจดทะเบียน” อนึ่งบริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ในแต่ละปี
ใน 2561 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ 31.83 ล้านบาท คณะกรรมการบริ ษทั จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ ้นละ 0.0375 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 30,000,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 94.26 งบ
การเงิ นเฉพาะกิจการ ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิ
การจ่ายเงินปั นผลจากการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเป็ นการจ่ายเงินปั นผล
สําหรับรอบระยะเวลาสําหรับงวด วันที่ 1 มกราคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรกําไรสุ ทธิ จากผลการดําเนิ นงานประจําปี 2561ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละห้า (5) เป็ นจํานวนเงิน 1,600,000 บาท
ตารางเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปันผลในปี ที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล

ปี 2561
(ปี ทีเ่ สนอ)
1. กําไรสุ ทธิ จากงบการเงินเฉพาะ (บาท)
31,826,529
2. จํานวนหุ น้ (หุ ้น)
800,000,000
3. รวมเงินปั นผลจ่ายต่อหุ น้ (บาท/หุ น้ )
0.03750
4. รวมเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (บาท)
30,000,000
5. สัดส่ วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุ ทธิ แต่ละปี (ร้อยละ)
94.26

ปี 2560
32,187,308
800,000,000
0.03500
28,000,000
86.99
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ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิจดั สรรกําไร
ประจําปี 2561และ จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.0375 บาท รวมเป็ นเงินปั นผล
จ่ายทั้งสิ้ น 30 ล้านบาท โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date for Dividend) ในวัน
พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้สิทธิ ในการรับ
เงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่ ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 และข้อบัง คับ ของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 17 กําหนดให้ “ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจํา ปี ทุ กครั้ งให้กรรมการออกจากตํา แหน่ ง
จํานวนหนึ่ งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้า จํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํา นวนใกล้ที่ สุ ดกับ ส่ วนหนึ่ ง ในสาม(1/3) กรรมการที่ พ น้ จากตํา แหน่ ง อาจได้รับ เลื อกให้ก ลับ เข้า มารั บ
ตําแหน่งอีกได้ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั
สลากกันส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง” และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 36 (4) กําหนดให้ที่ประชุ มสามัญประจําปี “พิจารณาเลื อกตั้งกรรมการใหม่แทน
กรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ ” ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่
(1) คุณเจริ ญ ประจําแท่น
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ
(2) คุณประเสริ ฐ ตรี วรี านุวฒั น์
ประธานกรรมการบริ หาร /
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ /
กรรมการ (ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร)
(3) คุณสมชัย ก้านบัวแก้ว
กรรมการ
กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่ อแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั เป็ นดังนี้
1. บริ ษ ทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการ และที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ
แต่งตั้งให้ดาํ รงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ตามที่ทางสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรั พย์ฯ กําหนด ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อแต่งตั้งให้ดาํ รง
ตําแหน่งกรรมการ
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2. บริ ษทั ได้สอบถามความสมัครใจของกรรมการอิสระที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ และสอบถาม
ความจํานงของผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่เพื่อเสนอชื่อกรรมการตัวแทน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน จะเป็ นผู พ้ ิ จ ารณากลั่น กรองก่ อ นนํา เสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณานําเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ โดยได้พิจารณา
จากคุ ณ สมบัติ ก ารเป็ นกรรมการที่ ไ ด้ก ํา หนดไว้ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง ข้อ บัง คับ บริ ษ ัท และกฎบัต ร
คณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า 48 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤศจิ กายน - 31
ธันวาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั และปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เสนอชื่ อบุคคลที่เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ : (ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ แต่งตั้งกรรมการซึ่ งครบกําหนดที่ตอ้ งออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นดังต่อไปนี้กลับ
เข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ ง ได้แก่
(1) นายเจริ ญ ประจําแท่น
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
/กรรมการอิสระ

(2) นายประเสริ ฐ ตรี วีรานุวฒั น์ ประธานกรรมการบริ หาร /ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ / กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
(3) นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
กรรมการ
โดยคณะกรรมการบริ ษัท ฯ มี ค วามเห็ น ว่ า บุ ค คลดัง กล่ า ว เป็ นบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และเป็ นผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ
หน้า ที่ ด้วยความรั บ ผิด ชอบ มี ค วามระมัด ระวัง และซื่ อสั ตย์สุ จ ริ ต โดยมี รายละเอี ย ดประวัติ และผลงาน
ประกอบกับบุ คคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการอิ สระจะสามารถให้ความเห็ นได้อย่างเป็ นอิ สระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของ
คณะกรรมการบริ ษทั แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตาม (สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 3 )
ข้อมูลการถือหุ ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้
สิ ทธิในการออกเสี ยง
รายชื่ อผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ
จํานวนหุ้น
คุณเจริ ญ

ประจําแท่น

คุณประเสริ ฐ ตรี วีรานุวฒั น์
คุณสมชัย

ก้านบัวแก้ว

-

-

129,472,993

129,472,993

-

-
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การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจําปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดให้
“ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงิ นหรื อทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริ ษทั ”
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 22 กําหนดให้ “กรรมการมี สิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ป ของเงิ น
รางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการ ประจําปี 2562 เป็ นค่าเบี้ยประชุม และเงินบําเหน็จกรรมการ รวมวงเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท (สอง
ล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุ รกิจและสอดคล้องกับผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นไปตามสภาวะโดยทัว่ ไปของตลาด รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการบริ หารจัดการ การดําเนินธุ รกิจให้มีประสิ ทธิ ภาพภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
เข้าประชุมอย่างสมํ่าเสมอ
ตารางเปรี ยบเทียบการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการในปี ทีผ่ ่ านมา
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
คณะกรรมการ

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

ปี 2561

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 2561 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจริ งให้แก่กรรมการบริ ษทั โดยจ่ายเป็ นค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน และค่าบําเหน็จประจําปี รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,999,997 บาท รายละเอียดดังนี้
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.

นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
นายเจริ ญ ประจําแท่น
นายกวีวฒั น์ ทรงสกุลเกียรติ
นายประเสริ ฐ ตรี วรี านุวฒั น์
นางสาวกาญจนา ริ มพณิ ชยกิจ

ค่าตอบแทน
กรรมการ
360,000.00
360,000.00
300,000.00
-

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าบําเหน็จกรรมการ
กรรมการ
(ผลประกอบการปี 2561)
96,491.00
96,491.00
96,491.00
120,000.00
52,631.00
120,000.00
52,631.00

รวม
( บาท )
456,491.00
456,491.00
396,491.00
172,631.00
172,631.00
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ชื่อ – สกุล
6.
7.

นางสาวนิตา ตรี วรี านุวฒั น์
นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
รวม

ค่าตอบแทน
กรรมการ
1,020,000.00

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าบําเหน็จกรรมการ
กรรมการ
(ผลประกอบการปี 2561)
120,000.00
52,631.00
120,000.00
52,631.00
480,000.00
499,997.00

รวม
( บาท )
172,631.00
172,631.00
1,999,997.00

การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดให้
“ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ทุกปี ใน
การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี คนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 กําหนดให้ “ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งไม่
เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั ” และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 36
(6) กําหนดให้ที่ประชุ มสามัญประจําปี “พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ”
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 “ให้
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริ ษทั ฯ
สามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้”
ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาและเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ แต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประจําปี 2562 เนื่ องจากมีมาตรฐาน
และมีความเชี่ ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งยังสามารถให้คาํ แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษาในเรื่ องเกี่ยวกับการบัญชี
ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน
นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรี ยบเทียบปริ มาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้วเห็น
ว่า บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด มีค่าสอบบัญชี ที่เหมาะสม โดยกําหนดให้ผสู ้ อบบัญชี
คนหนึ่ งต่อไปนี้ หรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื่นที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั
ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย และลงนามในรายงานการสอบบัญชีดงั นี้
ชื่ อผู้สอบบัญชี
1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
2. นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล
3. นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์

เลขทะเบียนใบ
อนุญาต
5339
3445
3760

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท
1
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ตารางเปรียบเทียบค่ าสอบบัญชีบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัดในปี ทีผ่ ่ านมา
ปี 2561
บริษัท
ปี 2562
(ปี ทีเ่ สนอ)
บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

1,350,400

940,000

บริ ษทั ย่อย (6 บริ ษทั )

6,299,600

5,214,000

รวม
7,650,000*
6,154,000*
* ค่าใช้จ่ายดังกล่ าวไม่รวมค่าตรวจสอบเพิ่ มเติ มเนื่ องจากประมู ลงานได้ระหว่างปี และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริ งระหว่างการปฏิบตั ิงาน
ทั้งนี้บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด และผูส้ อบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรื อ ไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุ คคล
ดัง กล่ า วแต่ อย่า งใด และไม่ ไ ด้เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ จึ ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีประจําปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิแต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลขที่ 5339 และ นายขจรเกียรติ
อรุ ณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และนายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
3760 ในนามบริ ษทั ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั และในกรณี ที่ผูส้ อบ
บัญชี รับ อนุ ญาตดัง กล่ า วข้า งต้นไม่ ส ามารถปฎิ บ ตั ิ ง านได้ ให้บ ริ ษ ทั ไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์ คู เปอร์ ส เอบี เอ
เอส จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื่นของบริ ษทั ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด แทนได้
โดยมีค่าสอบบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 7,650,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากประมูลงานได้ระหว่างปี และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ที่เกิดขึ้นจริ งระหว่างการปฏิบตั ิงาน
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2
กําหนดให้ “ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จะขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้”
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ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิ ดโอกาสแก่ผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้
จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เข้าร่ วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 25
เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวี
เจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้า
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สะดวกรวดเร็ ว บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.
เป็ นต้นไป
บริ ษ ัท ฯ ได้เ ผยแพร่ ห นัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ประจํา ปี 2562 ฉบับ นี้ พร้ อ มทั้ง เอกสาร
ประกอบการประชุม และแบบฟอร์ มหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั
ที่ www.takunigroup.com
ผูถ้ ือหุ ้นที่มาร่ วมประชุ มด้วยตนเอง กรุ ณาถือบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง 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 น้ ) (สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย หมายเลข 10 ) พร้อมอากร
แสตมป์ 20 บาท ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ื อหุ ้นสามารถใช้ได้ตามความเหมาะสมด้วย พร้อมแนบ
เอกสารหรื อหลักฐาน แสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ ม และนํามามอบ
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. สามารถติ ดต่อขอรั บ ได้ที่ เลขานุ ก ารบริ ษ ทั หรื อดาวน์ โหลดแบบฟอร์ ม จาก
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ที่ www.takunigroup.com )
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ขอแนะนําให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็ นแบบที่กาํ หนดรายการต่าง 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) คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค
ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ
(2) คุณกวีวฒั น์ ทรงสกุลเกียรติ
ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ
โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะตาม ( สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 5)
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ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุ มและออก
เสี ยงแทนท่าน ขอให้ท่านผูถ้ ื อหุ ้นส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมสําเนาบัตรประชาชนของท่านที่ลงลายมื อชื่ อ
กลับมาที่บริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ตอ้ งการได้รับ หนังสื อรายงานประจําปี 2561 ในลักษณะรู ปเล่ ม กรุ ณากรอกข้อ มู ล ใน
แบบฟอร์ ม ขอรายงานประจํา ปี 2561 (สิ่ งที่ส่ งมาด้ ว ยลําดั บที่ 9) ให้บ ริ ษ ทั ในวันประชุ มหรื อส่ ง โทรสาร
แบบฟอร์ มมาที่ 02- 455-2763 หรื อส่ ง อีเมล์มาที่เลขานุการบริ ษทั thanasa.k@takuni.com
บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นได้โปรดทราบและปฏิบตั ิตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนนดังที่กาํ หนดในเอกสาร (สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 6)
และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน โปรดนําหนังสื อนัดประชุม แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้าร่ วม
ประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการ เข้าร่ วมประชุมด้วย (สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 7)
ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการประชุม รวมทั้งเป็ นการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์
ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคาํ ถามที่ตอ้ งการให้ช้ ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาํ เสนอในครั้งนี้
สามารถส่ งคําถามล่วงหน้ามาที่บริ ษทั ฯ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุการบริ ษทั
thanasa.k@takuni.com หรื อโทรสารหมายเลข 02-455-2763
นอกจากนั้นเพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําแผนที่สถานที่จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ น้ (สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 8)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสแก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่ประสงค์จะเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนื อจากที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้
ทั้ ง นี้ จากการที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น สามารถเสนอเพิ่ ม เติ ม วาระการประชุ ม ได้ ท าง
www.takunigroup.com นั้น ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระเพิ่มเติม
จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ื อหุ ้นบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เข้าร่ วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 25
เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้น 3 อาคารทาคู นิ เลขที่ 140/1 ซอยนาวี เ จริ ญ ทรั พ ย์ ถนน
กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160 และเพื่อให้การลงทะเบียนสําหรับการเข้าประชุ มผู ้
ถือหุ น้ สะดวกและรวดเร็ 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 ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ประจํา ปี 2562 ฉบับ นี้ พร้ อ มทั้ง เอกสาร
ประกอบการประชุม และแบบฟอร์ มหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซด์ของบริ ษทั
ฯ ที่ www.takunigroup.com ผูถ้ ื อหุ ้นที่มาร่ วมประชุ มด้วยตนเอง กรุ ณาถือบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง
ส่ วนผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุ ม ด้วยตนเองได้ และมี ความประสงค์จะแต่ง ตั้งบุ ค คลอื่ นเข้า ร่ วม
ประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ ม ครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่ อในหนังสื อมอบ
ฉันทะ (แบบ ก. หรื อ แบบ ข. เท่านั้น) ตามแบบฟอร์ มหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมา (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 10
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พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรื อหลักฐาน แสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือ
หุ น้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม และนํามามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่ 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
(หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่เลขานุ การบริ ษทั หรื อดาวน์โหลดแบบฟอร์ มจากเว็บ
ไซด์ของบริ ษทั ฯ ได้ที่ www.takunigroup.com ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอแนะนําให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะตามแบบ ข.
ซึ่ งเป็ นแบบที่กาํ หนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว
ผูถ้ ือหุ ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ งของบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับ
มอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในนามผูถ้ ือหุ น้ ได้ โดยบริ ษทั ฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถ
รับมอบฉันทะจากท่านได้ ดังนี้
นายวิศิษฏ์ อัครวิเนค
ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ
นายกวีวฒั น์ ทรงสกุลเกียรติ ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ
(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 5)
บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นได้โปรดทราบและปฏิบตั ิตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้น การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนนดังที่กาํ หนดในเอกสาร (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับ 6)
และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน โปรดนําหนังสื อนัดประชุม แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้าร่ วม
ประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการ เข้าร่ วมประชุมด้วย (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับ 7)
ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการประชุ ม รวมทั้งเป็ นการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์
ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมี คาํ ถามที่ ตอ้ งการให้ช้ ี แจงในประเด็ นของระเบียบวาระที่ นาํ เสนอในครั้ งนี้
สามารถส่ ง คํา ถามล่ วงหน้า มาที่ บ ริ ษ ทั ฯ โดยใช้จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าที่ thanasa.k@takuni.com หรื อ
โทรสารหมายเลข 02-455-2763
นอกจากนั้นเพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําแผนที่สถานที่จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
(สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับ 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
รายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 2/2561
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561
ณ ห้ องประชุ มชั้ น 3 อาคารทาคูนิ
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

เปิ ดประชุ มเวลา 14.00 น.
คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค ประธานกรรมการ ทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิ ดการ
ประชุ มและแจ้งต่อที่ประชุ มว่า ขณะที่เริ่ มการประชุ มมีผถู ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง 36 ราย รับมอบฉันทะ
จํานวน 26 ราย นับรวมผูถ้ ื อหุ ้นรวม 62 รายจํานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 442,765,361 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 55.3457
ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุ ม ตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริ ษทั
คุณธนษา กิตติรดานันท์ เลขานุการบริษัท ทําหน้าที่เลขานุการที่ประชุม โดยเลขานุการที่ประชุม ได้
แนะนําคณะกรรมการบริ ษทั คณะผูบ้ ริ หาร ตัวแทนอิสระซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนในการนับคะแนน ที่เข้าร่ วมประชุ ม
ดังนี้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุ ม
1. คุณวิศิษฎ์
อัครวิเนค
ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. คุณเจริ ญ
ประจําแท่น
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณกวีวฒั น์
ทรงสกุลเกียรติ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ
4. คุณประเสริ ฐ ตรี วีรานุวฒั น์
กรรมการ (ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร )/ ประธานกรรมการบริ หาร
5. คุณนิตา
ตรี วีรานุวฒั น์
กรรมการ (ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ) / กรรมการบริ หาร
6. คุณกาญจนา
ริ มพณิ ชยกิจ
กรรมการบริ หาร
7. คุณสมชัย
ก้านบัวแก้ว
กรรมการบริ หาร
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ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริ ษทั
คณะผู้บริหาร
1. คุณฐิติมา
ธนาปกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบัญชี / การเงิน
2. คุณธนษา
กิตติรดานันท์
เลขานุการบริ ษทั / ผูจ้ ดั การฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิงาน
(ทําหน้าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุม)
ทีป่ รึกษาทางการเงิน
คุณปิ ยะภา จงเสถียร กรรมการผูจ้ ดั การ จาก บริ ษทั เอส14 แอดไวเซอรี่ จํากัด
ตัวแทนอิสระซึ่งเป็ นผู้แทนในการนับคะแนน
บริ ษทั โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย
คุณทรงพล สุ คนธพงศ์
ประธาน มอบหมายให้เลขานุ การที่ประชุ ม ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ ยวกับการประชุ ม และวิธีการออก
เสี ยงลงคะแนน ในวาระต่าง ๆ โดยเลขานุ การฯ ได้ช้ ี แจงวิธีการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น การออก
เสี ยงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ
เลขานุการที่ประชุม เรี ยนชี้แจงวิธีการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น การออกเสี ยงลงคะแนน การ
นับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้
การสอบถามหรื อแสดงความเห็น
ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มีขอ้ สงสัยจะซักถามหรื อแสดงความคิดเห็ นแนะนําตัวโดย
แจ้ง ชื่ อ-นามสกุล และแจ้งเรื่ องที่ตอ้ งการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรื อแสดงความ
คิดเห็ นนั้น ขอให้เป็ นการสอบถามและแสดงความคิ ดเห็ นตามประเด็นของวาระการประชุ ม เพื่อให้ก าร
ประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การออกเสี ยง และการนับคะแนนเสี ยง
เมื่อท่านผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเสี ยงในแต่ละ
วาระ โดยการออกเสี ยงลงคะแนนนั้น ให้ 1 หุ น้ มีสิทธิ ออกเสี ยงได้ 1 เสี ยง
ในการประชุ มแต่ละวาระนั้น ท่านผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระ
ที่มีการเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ
ท่านผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับ
มอบฉันทะท่านนั้น กรอกใบลงคะแนนเสี ยงที่บริ ษทั ฯ จัดให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่ท่าน
ไม่ดาํ เนินการดังกล่าว ให้ถือว่าท่านเห็นชอบกับมติตามวาระที่ได้นาํ เสนอ
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หากท่านผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทําเครื่ องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่ อง จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย
ยกเว้นผูถ้ ือหุ น้ ต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย ในกรณี ที่บตั รเสี ย บริ ษทั ฯจะถือว่าท่านงดออก
เสี ยงกับมติตามวาระที่ได้นาํ เสนอ
ในการรวบรวมผลการลงคะแนนเสี ยง ท่านที่ไม่ได้ส่งใบลงคะแนนบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับ
วาระนั้น บริ ษทั ฯ ได้ใช้ระบบBarcode ในการนับการออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2561 โดยเชิญเลขานุการที่ประชุม เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เลขานุ ก ารที่ประชุ ม ชี้ แจงให้ที่ ป ระชุ ม ทราบว่า บริ ษ ทั ฯ ได้จดั การประชุ ม สามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ถื อ หุ ้ น
ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่ งได้ส่งสําเนารายงานการประชุ มดังกล่าวให้กบั กระทรวงพาณิ ชย์
และได้ส่งให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกวาระการประชุมไว้อย่างครบถ้วน และ
ถูกต้องแล้ว
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามรายละเอี ยดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมี
ข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดที่ได้นาํ เสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น
ในวาระนีม้ ีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุ มเพิม่ ขึน้ 2 ราย รวมจํานวนหุ้น
101 หุ้น
รวมมีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุ มทั้งสิ้น
64 ราย รวมจํานวนหุ้นทั้งสิ้น 442,765,462 หุ้น
มติ ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่
23 เมษายน 2561 โดยที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นได้มีม ติ รับ รองด้วยคะแนนเสี ยงข้า งมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ ง มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
442,758,436
เสี ยง ( คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 )
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง ( คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 )
รวม
442,758,436
เสี ยง ( คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 )
งดออกเสี ยง
7,026
เสี ยง ( คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 )
บัตรเสี ย
0
เสี ยง ( คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 )
วาระที่ 2 พิจารณาการอนุมัติการซื้อทีด่ ินเปล่าจากบุคคลที่เกีย่ วโยงกัน
ประธาน ได้เชิญให้เลขานุการที่ประชุม เป็ นผูช้ ้ ีแจงในเรื่ องของที่ดินซึ่งเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เลขานุการทีป่ ระชุ ม ชี้แจงรายละเอียดเพิม่ เติมของวาระดังนี้
ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561 มีมติพิจารณาอนุ มตั ิการซื้ อ
ที่ดินของ บริ ษทั ทาคูนิ แลนด์ จํากัด จํานวน 2 แปลง จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันได้แก่
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1. นางสาวนิตา ตรี วรี านุวฒั น์ โฉนดเลขที่ 72763
2. นายฐากูร ตรี วรี านุวฒั น์ โฉนดเลขที่ 72764
ที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าวได้รับการประเมินจากผูป้ ระเมินที่ได้รับอนุ ญาตจากสํานักงานก.ล.ต. จาก 2
บริ ษทั ได้แก่
•

บริ ษทั กรุ งเทพประเมินราคา จํากัด และ

•

บริ ษทั ชาเตอร์ แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบราคาซื้อขาย กับราคาประเมินตามตารางดังนี้
ผู้ขาย

ทีด่ ิน

เนื้อที่

ราคาตกลงซื้อขาย

ราคาประเมิน

คุณนิตา ตรี วรี านุวฒั น์

โฉนดเลขที่
72763

1-2-6 ไร่
606 ตรว.

21.75 ล้านบาท

27.27 ล้านบาท

คุณฐากูร ตรี วีรานุวฒั น์

โฉนดเลขที่
72764

1-2-17 ไร่
617 ตรว.

19.80 ล้านบาท

27.77 ล้านบาท

3-0-23 ไร่
1,223 ตรว.

41.55 ล้ านบาท

55.04 ล้ านบาท

รวม

(โดยค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ ท่ีดินตามสัญญา
นี้ ผูข้ ายจะเป็ นผูร้ ับภาระเองทั้งสิ้ น)
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการซื้อที่ดินดังกล่าว ซึ่งไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนมีรายชื่อดังนี้
รายชื่ อ

ความสั มพันธ์

สั ดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

นางสาวนิตา ตรี วีรานุวฒั น์

- ผูถ้ ือหุ น้

19.08

นายฐากูร ตรี วีรานุวฒั น์

- ผูถ้ ือหุ น้
- บิดาของนางสาวนิ ตา ตรี วีรานุวฒั น์
และนายฐากูร ตรี วีรานุวฒั น์
- ผูถ้ ือหุ น้
- มารดาของนางสาวนิตา ตรี วรี านุวฒั น์
และนายฐากูร ตรี วีรานุวฒั น์
- ผูถ้ ือหุ น้

16.09

นายประเสริ ฐ ตรี วรี านุวฒั น์

นางสาวกาญจนา ริ มพณิ ชยกิจ

16.18

0.06
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ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ
คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่าที่ดินดังกล่าวเคยโดนนํ้าท่วมหรื อไม่และ
บริ ษทั ธนาสิ ริ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) จะเป็ นผูเ้ ข้ามาดู แลโครงการทั้งหมดหรื อไม่ รวมทั้งสอบถามว่าที่ดิน
ดังกล่าวหากต้องการสร้างอาคารสู งหรื อคอนโดมิเนียมสามารถรับนํ้าหนักได้หรื อไม่
คุณประเสริ ฐ ตรี วีรานุ วัฒน์ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุ มว่าในปี
2554 ที่มีเหตุการณ์น้ าํ ท่วม ในส่ วนของที่ดินนํ้าท่วมไม่ถึงเนื่องจากมีการถมดินเท่ากับความสู งของเชิงสะพาน
ถนนกาญจนาภิเษก แต่บริ เวณรอบๆ มีน้ าํ ท่วมขัง ส่ วนการก่อสร้างอาคารสู งนั้น ตามกฎหมายในเส้นรอบวง
รถไฟฟ้ า 500 เมตรไม่สามารถสร้างตึกสู งเกิน 23 เมตรได้ ทั้งนี้ ในที่ดินดังกล่าวบริ ษทั มีความตั้งใจที่จะสร้าง
บ้านจัดสรรมากกว่าที่จะนําไปสร้างคอนโดมิเนียมหรื ออาคารสู ง
คุณเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุ มด้ วยตนเอง ได้สอบถามว่าเหตุใดจึงต้องซื้ อที่ดินทั้ง 2
แปลงดังกล่าวจากกรรมการ มีที่ดินแปลงอื่นที่มีราคาถูกกว่าหรื อไม่
คุณประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า เหตุที่ขอ
อนุมตั ิซ้ื อที่ดินเนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าว อยูต่ ิดกับที่ดินของบริ ษทั ทาคูนิ แลนด์และเป็ นแปลงทางด้านหน้า
ติดทางเข้าออก ถ้าได้ที่ดินดังกล่าวมาจะได้เป็ นที่แปลงใหญ่เหมาะกับการทําหมู่บา้ นจัดสรรที่มีทางเข้าออกที่
สะดวกและสวยงาม ทั้งนี้ราคาที่ดินที่ทาํ การซื้อขายก็ยงั มีราคาถูกกว่าราคาประเมินอีกด้วย
คุณธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การขายหุ ้นของบริ ษทั ทาคูนิ แลนด์
จํากัด ให้กบั บริ ษทั ธนาสิ ริ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) จะเสี ยอํานาจการควบคุม และจะคุม้ ทุนหรื อไม่ แล้วต้องขอ
อนุ มตั ิผูถ้ ื อหุ ้นอีกหรื อไม่และในอนาคตบริ ษทั ทาคู นิ แลนด์ จะมีการขยายธุ รกิจที่เกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
ต่อไปอีกหรื อไม่
คุณประเสริ ฐ ตรี วีรานุวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ธนาสิ ริ กรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ที่มีช่ือเสี ยง มีความน่าเชื่อถือ มีทีมงานที่เป็ นมืออาชีพซึ่ งจะทําให้เป็ นประโยชน์กบั
โครงการที่บริ ษทั ฯ จะลงทุนได้อย่างแน่ นอน ส่ วนเรื่ องของการเสี ยอํานาจควบคุ มนั้นไม่น่าจะเป็ นปั ญหา
เพราะบริ ษทั ฯ ต้องใช้ความรู ้ ความสามารถของธนาสิ ริช่วยในการบริ หารโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ถา้ มีโอกาส
ในอนาคตบริ ษ ทั ฯ ก็ ย งั สนใจที่ จะลงทุ นในการทํา ธุ รกิ จอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์อยู่ หากโครงการแรกประสบ
ผลสําเร็ จไปได้ดว้ ยดี
คุณฐิ ติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชี / การเงิน ชี้แจงว่าสําหรับการขายหุน้ บริ ษทั ทาคู
นิ แลนด์ จํากัด ให้กบั บริ ษทั ธนาสิ ริ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) มีการคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์การจําหน่าย
ทรั พย์สินแล้ว โดยมี ขนาดรายการเพียง 5.48% ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน ซึ่ งไม่ตอ้ งได้รับการ
อนุมตั ิให้จาํ หน่ายทรัพย์สินจากผูถ้ ือหุ น้ แต่อย่างใด
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คุณนิ รันดร์ พงษ์ กลํ่า ผู้ถือหุ้ นมาด้ วยตนเอง ได้สอบถามว่าในการทําโครงการบ้า นจัดสรรมู ล ค่ า
โครงการ 601.32 ล้านบาทนั้น อยากทราบว่ากําไรขั้นต้นอยูท่ ี่เท่าไหร่ จะดําเนิ นการแล้วเสร็ จและมีการรับรู ้
รายได้เมื่อไหร่ เมื่อโครงการสิ้ นสุ ดจะดําเนินธุ รกิจด้านอังสังหาริ มทรัพย์ต่อไปหรื อไม่
ส่ วนบริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินการเป็ นผูร้ ับงานโดยตรง หรื อเป็ นการรับช่วง และ
บุคคลากรในการทํางานเป็ นพนักงานของบริ ษทั CAZ ทั้งหมดหรื อไม่ พนักงานจะเพียงพอกับงานที่เพิ่มขึ้น
หรื อไม่ และในส่ วนของกลุ่มบริ ษทั TG ธุ รกิจใดที่สร้างกําไรให้บริ ษทั มากที่สุดคิดเป็ นกี่เปอร์ เซ็นต์
คุณนิ ตา ตรี วีรานุ วัฒน์ กรรมการและผู้บริ หาร ได้ช้ ี แจงว่าการทําโครงการบ้านจัดสรรจะใช้เวลา
ประมาณ 4 ปี รายได้โดยรวมประมาณ 601 ล้านบาท อัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 35% สําหรับโครงการ
ด้านอังสังหาริ มทรัพย์ในอนาคต คงต้องพิจารณาโอกาสและความเป็ นไปได้ ซี่ งในขณะนี้ ยงั ตอบไม่ได้ ส่ วน
ของบริ ษทั CAZ ดําเนิ นการเป็ นทั้งผูร้ ับงานเองและ เป็ นการรับเหมาช่ วงต่อจาก Main Contractor พนักงาน
ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานของบริ ษทั ซึ่งเพียงพอต่องานที่ขยายเพิ่มมากขึ้น ส่ วนของกลุ่มบริ ษทั TG ธุ รกิจทดสอบ
ความปลอดภัย สามารถทํากําไรได้มากที่สุด โดยมีกาํ ไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 40% รองลงมาคือธุ รกิจขนส่ ง
GAS ซึ่ งสามารถทํากําไรขั้นต้นประมาณ 30%
คุณสุ วรรณ เดชะริ นทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้สอบถามว่า ลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั TG และ
รายได้ 3 อันดับแรกมาจากธุ รกิจใด
คุณนิตา ตรี วีรานุวัฒน์ กรรมการและผู้บริ หาร ได้ช้ ี แจงว่าลูกค้ารายใหญ่ของบริ ษทั อยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั
ปตท. และรายได้หลักมาจากลูกค้ากลุ่มธุ รกิจก่อสร้าง ซื้อขายแก๊ส และธุ รกิจทดสอบ ตามลําดับ
คุณเจนเนตร เมธาวีวนิ ิจ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้สอบถามว่า ธุ รกิจขนส่ ง LPG ได้มีการดําเนินธุรกิจ
กับบริ ษทั พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) หรื อไม่ และในอนาคตจะมีการสร้ างคลังเก็บก๊าซเพิ่มหรื อไม่ ใน
ส่ วนของบริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด ได้รับงานต่อจากบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) หรื อประมูลงาน
โดยตรงเอง และในกลุ่มบริ ษทั ทาคูนิ รายได้ส่วนใหญ่ในปั จจุบนั มาจากบริ ษทั CAZ ใช่หรื อไม่ และอยากให้
พิจารณาเรื่ องการนําผูถ้ ือหุ น้ เยีย่ มชมบริ ษทั CAZ อีกครั้ง
คุณประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ได้ช้ ีแจงว่า บริ ษทั พีทีจี เอ็นเนอ
ยี่ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ที่คา้ นํ้ามันไม่ได้มีการขายก๊าซ LPG ส่ วนเรื่ องการสร้ างคลังก๊าซบริ ษทั ยังไม่มี
นโยบายในเรื่ องดังกล่าว เนื่ องจากธุ รกิจเกี่ยวกับ LPG ในปั จจุบนั ซบเซาลงอย่างมาก บริ ษทั จึงคิดทําธุ รกิจอื่น
เช่นการจัดทําอสังริ มทรัพย์เป็ นต้น
คุณนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ กรรมการและผู้บริ หาร ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
จํากัด มีท้ งั รับงานผ่านบริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) และประมูลงานเอง ส่ วนเรื่ องของการนําผูถ้ ือหุ ้นเยี่ยมชม
บริ ษทั CAZ นั้น ขอให้ผา่ นช่วงยื่นเอกสารการนําบริ ษทั CAZ เข้าสู่ ตลาดหลักทรัพย์ให้สําเร็ จก่อน จึงจะมีการ
เรี ยนเชิญผูถ้ ือหุ น้ ที่สนใจไปเยีย่ มชม บริ ษทั CAZ อีกครั้ง
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คุณธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้สอบถามว่า การนําบริ ษทั CAZ เข้าสู่ ตลาดหลักทรัพย์ใช้
ระยะเวลาในการดําเนิ นการเท่าไหร่ และมีการกําหนดสัดส่ วนหุ ้น CAZ ให้ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของ TAKUNI ใน
อัตราส่ วนเท่าไหร่
คุณนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ กรรมการและผู้บริ หาร ได้ช้ ีแจงว่าปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมเอกสารให้แก่
สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งจะยื่น Filing ภายในไตรมาสที่ 3 หลังจากยื่นเอกสารแล้ว
กลต. ใช้เวลาไม่เกิน 4 เดือนในการพิจารณา ผูถ้ ือหุ น้ เดิมของ TAKUNI 50 หุ น้ สามารถได้หุน้ ของ CAZ 1 หุ น้
ซึ่ งรายละเอียดดังกล่าวได้ขออนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั แล้วในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 13 มีนาคม 2561
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมตั ิ
การซื้อที่ดินเปล่าจากบุคคลเกี่ยวโยงกัน ตามรายละเอียดที่ได้นาํ เสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว
ในวาระนีม้ ีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุ มเพิม่ ขึน้ 3 ราย รวมจํานวนหุ้น
15,177,102 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุ มทั้งสิ้น
67 ราย รวมจํานวนหุ้นทั้งสิ้น 457,942,564 หุ้น
มติ ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมตั ิการซื้ อที่ดินเปล่าจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ น้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงมากกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
45,170,240 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 96.7092)
ไม่เห็นด้วย
1,400,000 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 2.9974)
งดออกเสี ยง
137,026 เสี ยง (คิดเป็ นร้อยละ 0.2934)
บัตรเสี ย
0 เสี ยง ( คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 )
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ(ถ้ ามี)
ประธาน ได้กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านที่ได้สอบถามข้อมูลของบริ ษทั ฯ และเปิ ดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ น้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม
เลขานุ การที่ประชุ ม ได้เรี ยนชี้ แจงที่ประชุ มว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 105 วรรค 2 กําหนดให้ “ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้
ทั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น นอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้”
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ นสมควรบรรจุ วาระนี้ เพื่ อเปิ ดโอกาสแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ป ระสงค์จะเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่ องอื่นๆ หรื อซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
ต่าง ๆ
เมื่ อ ไม่ มี ผู ใ้ ดสอบถาม เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม จึ ง แจ้ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่า ถ้า มี ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ท่ า นใดมี ข ้อสงสัย
ต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรื อต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่ องอื่น ๆ สามารถติดต่อเข้ามายังบริ ษทั ฯได้ที่
โทร. 02-455-2888 แฟ็ กซ์ 02-455-2763 หรื อติดต่อมาที่
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ประชุม

เลขานุการบริ ษทั คุณธนษา กิตติรดานันท์ E-mail thanasa.k@takuni.com หรื อ
นักลงทุนสัมพันธ์ คุณนิตา ตรี วรี านุวฒั น์ E-mail nita@takuni.com หรื อ
ติดต่อผ่านเว็ปไซด์ของบริ ษทั ในหน้าสําหรับนักลงทุน www.takunigroup.com
ประธาน ได้กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านที่ได้เสี ยสละเวลามาร่ วมประชุมในวันนี้ และปิ ดการ

อนึ่ งภายหลังจากเริ่ มเปิ ดการประชุ ม ได้มีผูถ้ ื อหุ ้นมาลงทะเบี ยนเพื่อเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขึ้น โดยมี
จํานวนผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ มด้วยตนเองและผูร้ ั บมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มทั้งสิ้ น 67 ราย นับจํานวนหุ ้นได้
ทั้งสิ้ น 457,942,564 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 57.2428 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
ปิ ดประชุ มเวลา 15.30 น.

ลงชื่ อ................................................................ ประธานทีป่ ระชุ ม
(นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค)
ประธานกรรมการ

ลงชื่ อ................................................................. เลขานุการทีป่ ระชุ ม
(นางสาวธนษา กิตติรดานันท์ )
เลขานุการบริษัท
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3

ประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่

คุณเจริญ ประจําแท่ น

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
ประวัตกิ ารทํางาน

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นทีอ่ าจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
จํานวนครั้งในการเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบปี 2561

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
71 ปี
ปริ ญญาโท : รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี : - วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- DCP 88/2007, ACP 14/2006 , DAP 56/2006 , QFR 4/2006
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
บมจ. พี เอ อี (ประเทศไทย)
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ ป
-ไม่มี-

7 ปี
1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 12 / 12 ครั้ง
2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 / 7 ครั้ง
3. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/ 3 ครั้ง
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ประวัติกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่

คุณประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา

ประธานกรรมการบริ หาร / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
57 ปี
มศ.5 : โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี)

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- DAP 103/2013

ประวัตกิ ารทํางาน

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ
บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
2550 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร /
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ ป
2545 - 2561 กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นทีอ่ าจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
จํานวนครั้งในการเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบปี 2561

-ไม่มี-

12 ปี
1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 12 / 12 ครั้ง
2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หาร 12 / 13 ครั้ง
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ประวัตกิ รรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ และได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่

คุณสมชัย ก้ านบัวแก้ ว

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
อายุ
ประวัตกิ ารศึกษา

กรรมการ
70 ปี
ปริ ญญาตรี : - วิทยาศาสตร์ศาสตร์ (เครื่ องกล)
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
- วิทยาศาสตร์ศาสตร์ (เครื่ องกล)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- DAP รุ่ นที่ 129/2016

ประวัตกิ ารทํางาน

2559 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
-ไม่มี-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ ป
บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)
บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม
บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์
บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
บจก. ทาคูนิ แลนด์

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นทีอ่ าจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
4 ปี
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
1.เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 12/ 12 ครั้ง
จํานวนครั้งในการเข้ าร่ วมประชุม
2.เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หาร 12/ 13 ครั้ง
ในรอบปี 2561
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ข้ อบังคับของบริษัทฯ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุ มผู้ถือหุ้น

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

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 ยงให้แก่ผูใ้ ดมากน้อย
เพียงใดก็ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่ จะพึงมีหรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้ ง นั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลื อกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อก
เสี ยงชี้ขาด
ข้ อ17. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่ งในสาม (1/3)
เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน
หนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่พน้ จากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้
กรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกันส่ วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ข้ อ18. นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ลงมติให้ออกตามข้อ 20.
(5) ศาลมีคาํ สั่งให้ออก
ข้ อ 20. ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นอาจลงมติ ให้กรรมการคนใดออจากตํา แหน่ ง ก่ อนถึ งคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ น้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ข้ อ22. กรรมการบริ ษ ทั มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ ค่า ตอบแทนกรรมการจากบริ ษ ทั ในรู ป ของเงิ น รางวัล เบี้ ย ประชุ ม
บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ ม โดยอาจกําหนด
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ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็ นคราวๆ หรื อให้
มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ข้อความตามวรรคหนึ่ งจะไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน
หรื อลูกจ้างของบริ ษทั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างบริ ษทั
ข้ อ31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุ มสามัญประจําปี 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) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด
หรื อผูถ้ ือหุ น้ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า (25) คน ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุ น้ ที่
จําหน่ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่ อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นภายในหนึ่ ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อนั้นจากผูถ้ ือหุ ้น
ดังกล่าว
ข้ อ32. ในการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุ มโดยระบุสถานที่ 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
โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสื อพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุ มจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ นที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัด
ใกล้เคียงหรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้
ข้ อ33. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้น (หากมี) มาประชุ มไม่นอ้ ยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึ งหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผู ้
ถือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบองค์ประชุ มตามที่กาํ หนดไว้ในวรรคหนึ่ ง หากว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นได้
เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอ ให้การประชุ มเป็ นการระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นมิ ใช่ เป็ นการเรี ยก
ประชุ มเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นดั ประชุ มใหม่ และในกรณี น้ ีให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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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 ให้ที่ประประชุมเลื 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 ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ง (1) เป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ น้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหาชนอื่นเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไ ข หรื อ ยกเลิ ก สั ญ ญาเกี่ ย วกับ การให้เ ช่ า กิ จ การของบริ ษ ทั ทั้ง หมดหรื อ
บางส่ วนที่สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการควบ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
(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
ข้ อ36 กิจการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีและ
(7) กิจการอื่นๆ
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ข้ อ44. ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนองจากเงินกําไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้าม
มิให้จ่ายเงินปั นผล
เงิ นปั นผลนั้นให้แบ่ ง ตามจํา นวนหุ ้น หุ ้นละเท่า ๆกัน เว้นแต่ใ นกรณี บ ริ ษ ทั ออกหุ ้นบุ ริม สิ ทธิ และ
กําหนดให้หุ้น บุริมสิ ทธิ ได้รับเงินปั นผลแตกต่างจากหุ ้นสามัญ ให้จดั สรรเงินปั นผลตามที่กาํ หนดไว้ โดยการ
จ่ายเงินปั นผลต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นได้เป็ นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริ ษ ทั มีผล
กํา ไรสมควรพอที่ จะทํา เช่ นนั้น และเมื่ อได้จ่า ยเงิ นปั นผลระหว่า งกาลแล้ว ให้รายงานการจ่า ยเงิ นปั นผล
ดังกล่าวให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ คราวต่อไป
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ ก ระทํา ภายในหนึ่ ง (1) เดื อ น นับ แต่ ว นั ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น หรื อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ื อหุ ้นและให้ลงโฆษณาคําบอกกล่า วการ
จ่ายเงินปั นผลนั้นในหนังสื อพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันด้วย
ข้ อ45. บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไร
สุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมรจํานวนไม่นอ้ 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 : คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค
ตําแหน่ง
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
: 71 ปี
ที่อยู่
: 31/46 หมู่ที่ 9 ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ส่ วนได้เสี ยในการพิจารณาวาระการประชุม :
-ไม่มี-

ชื่อ-นามสกุล : คุณกวีวฒั น์ ทรงสกุลเกียรติ
ตําแหน่ง
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
อายุ
: 62 ปี
ที่อยู่
: 1703/111 หมู่บา้ นนันทวัน ซอยอ่อนนุ ช 44
ถนนสุ ขมุ วิท 77 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุ งเทพมหานคร
ส่ วนได้เสี ยในการพิจารณาวาระการประชุม :
-ไม่มี-
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
การลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 ของบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
กําหนดให้ 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 โปรดนําหนังสื อนัดประชุ ม ใบลงทะเบียน หรื อหนังสื อมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวประชาชน
หรื อเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้มาแสดง เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่ วมประชุมด้วย
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นหรื อ
ผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษทั ฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1) เอกสารทีผ่ ู้เข้ าร่ วมประชุ มจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าประชุ ม
ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณี ผูถ้ ื อหุ ้นเข้าประชุ มด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่ น
บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
หากมี การเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
2. กรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม ให้แสดงเอกสารและหลักฐานดังนี้
2.1 หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ ง) ซึ่ งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่ อผูถ้ ือหุ ้น (ผูม้ อบฉันทะ) และผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท และ ขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาํ หนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว
2.2 สําเนาเอกสารของผูถ้ ือหุ ้น (ผูม้ อบฉันทะ) ที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1
และผูถ้ ือหุ น้ (ผูม้ อบฉันทะ) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
2.3 สําเนาเอกสารของผูร้ ับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1และผูร้ ับ
มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิติบุคคล
1. กรณี ผถู ้ ือหุ น้ (กรรมการ) เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา
ตามข้อ 1
1.2 สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล ออกให้ไม่เกิ น 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่ งมีขอ้ ความให้เห็นว่า ผูแ้ ทนนิ ติบุคคล ซึ่ งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม มีอาํ นาจกระทําการ
แทนนิติบุคคล ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ)
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2. กรณีผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะให้ ผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุ ม
2.1 หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ ง) ซึ่ งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผูแ้ ทนนิ ติบุคคล (กรรมการ) ซึ่ งเป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบ
ฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาํ หนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว
2.2 สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล ออกให้ไม่เกิ น 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่ งมีขอ้ ความให้เห็นว่า ผูแ้ ทนนิ ติบุคคล ซึ่ งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม มีอาํ นาจกระทําการ
แทนนิติบุคคล ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ)
2.3 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิ ติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณี บุคคล
ธรรมดา ข้อ 1 ซึ่ งเป็ นผูม้ อบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
2.4 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้อ
1 และผูร้ ับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
3. กรณีผ้ ู ถื อ หุ้ นเป็ นผู้ ล งทุ นต่ า งประเทศและแต่ งตั้ งให้ คั ส โตเดี ยน (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 อมอบอํานาจจากผูถ้ ื อหุ ้นที่ เป็ นผูล้ งทุ นต่ างประเทศให้คสั โตเดี ยน (Custodian)
เป็ นผูด้ าํ เนิ นการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และ
ขีดฆ่า ลงวันที่ที่ทาํ หนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว
2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับ อนุ ญาตให้ป ระกอบธุ ร กิ จ
คัสโตเดียน (Custodian)
ทั้งนี้เอกสารที่มีตน้ ฉบับเป็ นภาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้
ผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคําแปล
2) วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ฯ ได้แนบหนังสื อมอบฉันทะจํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ของผูถ้ ือหุ ้นแต่
ละรายตามแบบที่ กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระมรวงพาณิ ชย์ได้กาํ หนดไว้จาํ นวน 3 แบบ ตามประกาศกรม
พัฒนาธุ รกิจการค้า เรื่ อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้
-แบบ ก. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
-แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่กาํ หนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
-แบบ ค. เป็ นแบบที่ ใ ช้เ ฉพาะกรณี ผู ถ้ ื อ หุ ้ น เป็ นผู ล้ งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั้ง ให้ ค ัส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้
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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 และโปรดนํา ใบลงทะเบี ย นที่ มี บ าร์ โ ค้ด
(Barcode) ปรากฏอยูม่ าในวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วย
ผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ มของบริษัทฯได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการดังนี้
1. เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่ านั้น ดังนี้
1.1 ผูถ้ ื อหุ ้นทัว่ ไปจะเลื อกใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ ง
เท่านั้น
1.2 ผูถ้ ือหุ น้ ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดู แลหุ ้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 องผู ถ้ ื อ หุ ้ น หรื อ เลื อ กมอบฉั น ทะให้
กรรมการอิสระของบริ ษทั คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผถู ้ ือหุ น้ ประสงค์จะมอบ
ฉันทะ หรื อกาเครื่ องหมายหน้าชื่ อกรรมการอิสระ ตามที่บริ ษทั ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะโดยเลื อกเพียง
ท่านเดียวให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาํ หนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวเพื่ อให้
ถูกต้องและ มีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริ ษทั ได้อาํ นวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่ผูร้ ั บ
มอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
4. ส่ งหนังสื อมอบฉันทะใส่ ซองส่ งมายังที่สาํ นักงานเลขานุการบริ ษทั ก่อนวันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562
หรื อก่อนเวลาเริ่ มการประชุ มอย่างน้อยครึ่ งชัว่ โมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสาร
และให้ทนั เวลาเริ่ มประชุม
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นโดยมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยก
การลงคะแนนเสี ยงได้ และผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ ้นที่ ตนถื ออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจํานวนที่ตนถืออยูไ่ 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 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริ ษทั
ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค
กรุ งเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมในหนังสื อนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2562
(สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 8)
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ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
ผูถ้ ือหุน้ บมจ.ทาคูนิ กรุป๊
ลงทะเบียนเริ่มเวลา
12.00-14.00 น.
มาด้วยตนเอง

ผูร้ บั มอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียน

โต๊ะลงทะเบียน

แสดงบัตรประจําตัวและแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

แสดงสําเนาบัตรประจําตัวของผูม้ อบฉันทะ
และบัตรประจําตัวของผูร้ บั มอบฉันทะ
- แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารมอบฉันทะ
ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบ

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม
เวลา 14.00 น.

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

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ
กรณีที่มผี ูถ้ ื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 จํากัด (มหาชน)

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

รถเมล์ประจําทางทีผ่ ่ านบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้ แก่ สาย 147
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 9
แบบฟอร์ มขอรายงานประจําปี 2561
กรุณาส่ งรายงานประจําปี 2561 ในลักษณะรู ปเล่ม
ฉบับภาษาไทย

จํานวน ......... เล่ม

ฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน ......... เล่ม มาที่

ชื่อผูถ้ ือหุ ้น..........................................................................จํานวนหุ ้นที่ถือ.....................................หุ น้
บ้านเลขที่............................................อาคาร........................................ชั้น...........เลขที่………………
ถนน............................................ตําบล / แขวง......................................................................................
อําเภอ / เขต.................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย.์ ...............................
เบอร์ โทรที่สามารถติดต่อได้..................................................................................................................
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สิ� งทีส� ่ งมาด้ วย 10
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั ่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ
.หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
อายุ 71
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
31 / 46 หมูท่ ี่ 9 ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง
จังหวัด นนทบุรี หรือ
นายกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ อายุ 62
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1703/111 หมูบ่ า้ นนันทวัน. ซอย
อ่อนนุ ช 44 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
จังหวัด กรุงเทพ ฯ หรือ
ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

อายุ
จังหวัด

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
รหัสไปรษณีย ์

. ซอย

คนหนึ่ ง คนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่ อ เข้าประชุ มและออกเสีย งลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด
(มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป ใน
วัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)
ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
มาพร้อมกับหนั งสือมอบฉันทะด้วย

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

(1) ข้าพเจ้า
อยูบ่ า้ นเลขที่
อาเภอ/เขต

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ
ตาบล/แขวง

ถนน
จังหวัด

...
รหัสไปรษณีย ์

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ทำคูนิ กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุริมสิทธิ
.หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้
เสียง
เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
อายุ
ถนน
จังหวัด
อาเภอเมือง

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย ์
นำยวิศิษฎ์ อัครวิเนค
อายุ 71
จังหวัด นนทบุรี หรือ

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
อาเภอ/เขต
หรือ
31 / 46 หมูท่ ี่ 9 ตาบลบางกระสอ

นำยกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ อายุ 62
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1703/111 หมูบ่ า้ นนันทวัน. ซอย
อ่อนนุ ช 44 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
จังหวัด กรุงเทพ ฯ หรือ
ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

อายุ
จังหวัด

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
รหัสไปรษณีย ์

. ซอย

คนหนึ่ ง คนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่ อเข้าประชุ ม และออกเสีย งลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด
(มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

มอบฉันทะแบบ ข / หน้ า 1 ของจานวน 4 หน้ า

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนำยน 2561
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วำระที่ 1

วำระที่ 2

รับทรำบรำยงำนกิจกำรประจำปี 2561

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และกำรจ่ำยเงินปั นผล
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่งตำมวำระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1.นายเจริญ ประจาแท่น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
2.นายประเสริฐ ตรีวีรานุ วฒ
ั น์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
3.นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจำปี 2562
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

มอบฉันทะแบบ ข / หน้ า 2 ของจานวน 4 หน้ า

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจำปี 2562
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนั งสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนื อจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)
ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมำยเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะตามแบบ

มอบฉันทะแบบ ข / หน้ า 3 ของจานวน 4 หน้ า

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ทำคูนิ กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารทาคูนิ
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่ อนไปในวันเวลา
และสถานที่อื่นด้วย
วำระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วำระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วำระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วำระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วำระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

วำระที่
ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
มอบฉันทะแบบ ข / หน้ า 4 ของจานวน 4 หน้ า

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่ ........................................................................................................
วันที่ ...................... เดือน ................................ พ.ศ. .................................
(1) ข้าพเจ้า ........................................................................................................................... สัญชาติ ....................................
อยูบ่ า้ นเลขที่………………………………………….. ถนน........................................ ตาบล/แขวง.....................................................................................
อาเภอ/เขต.............................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ ...................................................
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ให้กบั .....................................................................................................
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ทาคูนิ กรีป จากัด(มหาชน)(“บริษัทฯ”)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม .......................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................... เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ................................................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................... เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ .................................................................หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................... เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
อายุ
ถนน
จังหวัด
อาเภอเมือง

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย ์
นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
อายุ 71
จังหวัด นนทบุรี หรือ

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
อาเภอ/เขต
หรือ
31 / 46 หมูท่ ี่ 9 ตาบลบางกระสอ

นายกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ อายุ 62
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1703/111 หมูบ่ า้ นนันทวัน. ซอย
อ่อนนุ ช 44 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
จังหวัด กรุงเทพ ฯ หรือ
ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

อายุ
จังหวัด

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
รหัสไปรษณีย ์

. ซอย

คนหนึ่ ง คนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่ อเข้าประชุ ม และออกเสีย งลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด
(มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

มอบฉันทะแบบ ค / หน้ า 1 ของจานวน 4 หน้ า

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุน้ สามัญ …………………………..…………. หุน้
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้………………………………. เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ ……………………..…………. หุน้
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้………………………………. เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้งั หมด............................................เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 2

รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2561 และการจ่ายเงินปั นผล
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1.นายเจริญ ประจาแท่น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
2.นายประเสริฐ ตรีวีรานุ วฒ
ั น์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
3.นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
งดออกเสียง
งดออกเสียง

มอบฉันทะแบบ ค / หน้ า 2 ของจานวน 4 หน้ า

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2562
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2562
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนั งสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6)ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนื อจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผูม้ อบฉันทะ
(
ลงชื่อ
(

)
ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
1. หนั งสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้ น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนั งสือมอบฉันทะ คือ
1. หนั งสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนิ นการลงนามในหนั งสือมอบฉันทะแทน
2. หนั งสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนั งสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุ ญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติ มได้ในใบประจาต่ อแบบหนั งสือมอบ
ฉันทะตามแบบ ค. ตามแบบ

มอบฉันทะแบบ ค / หน้ า 3 ของจานวน 4 หน้ า

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารทาคูนิ เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนน
กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย
วาระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

วาระที่
ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ

มอบฉันทะแบบ ค / หน้ า 4 ของจานวน 4 หน้ า

