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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
วันอังคาร ที่ 26 เมษายน  2559  

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

 

 
                     เปิดประชุมเวลา  14.00 น. 

 
คุณวิศิษฎ์   อัครวิเนค  ประธานกรรมการ  ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม ประธำนฯ  กล่ำวเปิด

กำรประชมุและแจ้งต่อที่ประชมุว่ำ  ขณะที่เร่ิมกำรประชุมมีผู้ถือหุ้นมำประชมุด้วยตนเองจ ำนวน 23  รำยและผู้ รับ
มอบฉนัทะจ ำนวน 8  รำยรวมทัง้หมดเป็นจ ำนวน 31  รำย  นบัจ ำนวนหุ้นได้ทัง้สิน้  554,852,789   หุ้นคิดเป็นร้อย
ละ 69.3566%  ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม  ตำมกฎหมำยและ
ข้อบงัคบัของบริษัท 

คุณธนษา  กิตติรดานันท์ เลขานุการบริษัท ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรที่ประชุม  โดยเลขำที่ประชุม  ได้
แนะน ำคณะกรรมกำรบริษัท  คณะผู้บริหำร ผู้สอบบญัชีรับอนุญำต   ตวัแทนอิสระซึง่เป็นผู้แทนในกำรนับคะแนน  
ที่เข้ำร่วมประชมุดงันี ้
 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  

1. คณุวิศิษฎ์            อคัรวิเนค ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

2. คณุเจริญ             ประจ ำแท่น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

3. คณุชพูงศ์             ธนเศรษฐกร                       ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / 
กรรมกำรอิสระ 

4. คณุประเสริฐ ตรีวีรำนวุฒัน์   ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดักำร 
5. คณุกำญจนำ ริมพณิชยกิจ   กรรมกำร 
6. คณุนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์   กรรมกำร 

 
กรรมการบริษัทที่ลาประชุม 

1.คณุธีรชยั               อรุณเรืองศิริเลศิ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ทัง้นีก้รรมกำรที่เข้ำร่วมประชมุในครัง้นีคิ้ดเป็นร้อยละ  85.71 ของกรรมกำรทัง้หมดของบริษัท 
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คณะผู้บริหาร 
1. คณุเจริญชยั อ ำนำจสมบรูณ์สขุ รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยควำมปลอดภยั 
2. คณุฉตัรประภำ จนัทร์ศรี   รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยขำย 
3. คณุฐิติมำ ธนำปกิจ               ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
4. คณุธนษำ           กิตติรดำนนัท์                    เลขำนกุำรบริษัท 
5. คณุสมชยั      ก้ำนบวัแก้ว                            กรรมกำรบริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ ำกดั 

             กรรมกำรบริษัท ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
             กรรมกำรบริษัท รำชพฤกษ์วิศวกรรม จ ำกดั 

 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

คณุไพบลู ตนักลู หวัหน้ำทีมสอบบญัชี จำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
ตวัแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน 

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
 

ประธำนฯ  มอบหมำยให้เลขำที่ประชุม ชีแ้จงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประชุม  และวิธีกำรออกเสียง
ลงคะแนน  ในวำระต่ำง ๆ  โดยเลขำนุกำรฯ  ได้ชีแ้จงวิธีกำรสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น  กำรออกเสียง
ลงคะแนน  กำรนบัคะแนน  และกำรประกำศผลคะแนนให้ที่ประชมุได้รับทรำบ 

เลขำที่ประชุม  เรียนชีแ้จงวิธีกำรสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น  กำรออกเสียงลงคะแนน  กำรนับ
คะแนน  และกำรประกำศผลคะแนน  ดงันี ้

 
การสอบถามหรือแสดงความเหน็ 

ขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสยัจะซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นแนะน ำตัวโดยแจ้ง   
ชื่อ-นามสกลุ และแจ้งเร่ืองที่ต้องกำรสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น โดยกำรสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นนัน้  
ขอให้เป็นกำรสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นตำมประเด็นของวำระกำรประชุม เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธิภำพ 

 
การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง 

เมื่อท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนแล้ว ท่ำนจะได้รับบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 
โดยกำรออกเสยีงลงคะแนนนัน้ ให้ 1 หุ้นมีสทิธิออกเสยีงได้ 1 เสยีง  

ในกำรประชุมแต่ละวำระนัน้ ท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะต้องยื่นบตัรลงคะแนนให้ตรงกับวำระที่มี
กำรเรียกเก็บบตัรลงคะแนนในแต่ละวำระ  

ท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ำนใดเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉันทะท่ำนนัน้ กรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ และมอบให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่ำนไม่
ด ำเนินกำรดงักลำ่ว ให้ถือว่ำท่ำนเห็นชอบกบัมติตำมวำระที่ได้น ำเสนอ  



 

3 

 

หำกท่ำนผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะท ำเคร่ืองหมำยลงคะแนนมำกกว่ำ 1 ช่อง จะถือว่ำเป็นบัตรเสีย 
ยกเว้นผู้ถือหุ้นต่ำงประเทศที่แต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทย ในกรณีที่บตัรเสยี  บริษัทฯจะถือว่ำท่ำนงดออกเสยีง
กบัมติตำมวำระที่ได้น ำเสนอ 

ในกำรรวบรวมผลกำรลงคะแนนเสียง ท่ำนท่ีไม่ได้สง่ใบลงคะแนนบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนเห็นด้วยกบัวำระ
นัน้  บริษัทฯ ได้ใช้ระบบBarcode ในกำรนบักำรออกเสยีงลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ 

วาระที่ 1, 3 ,4 , 5 , 6 , 8  เป็นวำระปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออก
เสยีง 

วาระที่ 2  เร่ือง รับทรำบรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2559  เป็นเร่ืองเสนอเพื่อทรำบจึงไม่มีกำรลงคะแนนใน
วำระนี ้  

วาระที่  7  เร่ือง พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจ ำปี 2559  โดยวำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสยีงมำกกว่ำสองในสำมของผู้ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสยีง 

ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะที่ยื่นใบมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึง่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนมำแล้ว บริษัทฯ ได้น ำ
คะแนนเสยีงของท่ำนไปบนัทกึไว้ในระบบเพื่อลงมติส ำหรับวำระนัน้ ๆ แล้ว  โดยผู้ รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกแบบ
ลงคะแนนใด ๆ อีก 

เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ จะแจ้งผลกำรนับคะแนนเสียงในวำระ
ถดัไป  

ทัง้นีเ้มื่อสิน้สุดกำรประชุมฯ บริษัทฯ ขอควำมกรุณำท่ำนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่ำน  มอบใบ
ลงคะแนนท่ีเหลอืทัง้หมดให้กบัเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ เพื่อน ำคะแนนของท่ำนไปบนัทกึไว้ในระบบกำรนบัคะแนน 

เลขาที่ประชุม  ได้เชิญตัวแทนอำสำสมัครจำกผู้ ถือหุ้ น 1 ท่าน คือนำงสำวเมริกำ  ตรรกวำทกำร ท ำ
หน้ำที่เป็นตวัแทนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมสงัเกตกุำรณ์  และเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ   ประธำนฯ  จงึเสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำระเบยีบวำระดงัต่อไปนี ้
  
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 

2558 

 ประธำนฯ  ขอให้ที่ประชมุพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 

ธันวำคม  2558   โดยเชิญเลขำนกุำรฯ  เป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต่้อที่ประชมุเพื่อพิจำรณำ 

เลขาที่ประชุม เรียนชีแ้จงให้ที่ประชมุทรำบว่ำ  บริษัทฯ  ได้จัดกำรประชมุวิสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558  
เมื่อวนัที่ 2 ธันวำคม 2558 ซึ่งได้ส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้กับกระทรวงพำณิชย์  และได้ส่งให้ผู้ถือ
หุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว    

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้ว  เห็นว่ำได้มีกำรบนัทึกวำระกำรประชุมไว้อย่ำงครบถ้วน  และ
ถกูต้องแล้ว 
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ประธานฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถำมรำยละเอียดและข้อสงสัยต่ำง ๆ  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่ำนใดมี
ข้อสอบถำมเพิ่มเติม  ประธำนฯ  จงึเสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1 
/2558 เมื่อวนัท่ี 2 ธันวำคม 2558  ตำมรำยละเอียดที่ได้น ำเสนอต่อที่ประชมุดงักลำ่วข้ำงต้น 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้วมีมติรับรองรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558เมื่อวนัที่ 
2 ธันวำคม 2558 

โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้ นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย  562,171,508  เสยีง ( คิดเป็นร้อยละ 100.000 ) 
ไม่เห็นด้วย       0  เสยีง ( คิดเป็นร้อยละ   0.0000 ) 
งดออกเสยีง                   0  เสยีง ( คิดเป็นร้อยละ      0.0000 ) 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2558 

ประธานฯ  ได้เชิญให้คณุนิตำ  ตรีวรีำนวุฒัน์  ในฐำนะกรรมกำร  เป็นผู้ชีแ้จงรำยงำนกิจกำร 
ประจ ำปี 2558  ดงักลำ่ว  

คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริษัท  ได้เรียนชีแ้จงต่อที่ประชมุโดยแบง่แยกธุรกิจเพื่อให้เกิด
ควำมเข้ำใจได้ง่ำยขึน้ดงัรำยละเอียดดังต่อไปนี ้บริษัทแบง่ย่อยทัง้หมด 6 บริษัท 

    
โดยรำยได้รวมของปี 2558 เพิ่มขึน้ 148.34 ล้ำน ซึง่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย โดยรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย

แก๊ส LPG ลดลงเน่ืองจำกรำคำน ำ้มนัท่ีลดลง  รำยได้หลกัสว่นใหญ่มำจำกธุรกิจก่อสร้ำง โดยแผนธุรกิจในปี 2559 
คือ 

1. ด้ำนแก๊สโดยจะเปิดคลงัปทมุ ซึง่จะท ำกำรเปิดในเดือน พฤษภำคม 2559 เพื่อใช้ส ำหรับกำร
กระจำยสนิค้ำเพิ่มขึน้  
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2. ด้ำนกำรขนสง่โดยมีกำรท ำสญัญำกำรขนสง่แอมโมเนียกบัทำง บริษัท ปตท. จ ำกดั 
(มหำชน) 

3. ด้ำนทดสอบได้ท ำกำรเปิดบริษัท รำชพฤกษ์วิศวกรรม จ ำกดั (สำขำระยอง) และอนำคต
ข้ำงหน้ำจะท ำกำรเปิดบริษัท ที่หำดใหญ่  

4. ด้ำนกำรก่อสร้ำงได้ท ำกำรเพิ่มทนุกบั บริษัท ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั ในวนัท่ี 7  
เมษำยน 2559  เดิมถือหุ้นอยู่ 47.72% เพิ่มเป็น 51.28% ซึง่ปี 2559 บริษัท ซีเอ แซด ( 
ประเทศไทย ) จ ำกดั ได้มีกำรเซ็นสญัญำงำนแล้ว 158 ล้ำน  

 
ประธานฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัต่ำง ๆ  
คุณบรรจง คงพชิิต ผู้ถือหุ้น  ได้สอบถำมเพิ่มเติมในที่ประชมุเกี่ยวกบักำรขนสง่ ของ บริษัท ซี เอ แซด

(ประเทศไทย) จ ำกดั สำมำรถด ำเนินกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมได้เลยหรือไม่ หลงัจำกถือหุ้น 51.28% แล้ว 
คุณฐิตมิา ธนาปกิจ ผู้จดัการฝ่ายบัญชีและการเงนิ  ได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทรำบว่ำวนัท่ี 7 เมษำยน  

2559  เป็นวันท่ีบริษัทย่อย (บริษัท ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั ) ไปลงทนุเพิ่มในบริษัท บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั  จงึสำมำรถน ำงบกำรเงินของบริษัท ซี เอ แซด(ประเทศไทย) จ ำกดั  จดัท ำเป็นงบกำรเงินรวมของกลุม่
บริษัทได้ตัง้แต่วนัท่ี 7 เมษำยน  2559  เป็นต้นไป 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิม่เติม  เลขำที่ประชมุแจ้งต่อท่ำนผู้ถือหุ้นว่ำ  วำระนีไ้ม่มีกำร
ลงคะแนนเนื่องจำกเป็นเร่ืองแจ้งเพื่อทรำบ 
 มติ ที่ประชมุรับทรำบรำยงำนกิจกำรประจ ำปี  2558 
 
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี ส าหรับรอบบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุติังบกำรเงินประจ ำปี ส ำหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2558  โดยเชิญคณุฐิติมำ  ธนำปกิจ  ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  เป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต่้อที่ประชมุ
เพื่อพิจำรณำ 
 คุณฐิตมิา  ธนาปกิจ  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ  ได้ชีแ้จงผลกำรประกอบกำรของกลุม่บริษัทปี  
2558  โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรำยได้ก่อสร้ำงคลังเพิ่มขึน้  (220 ล้ำนบำท) และรำยได้จำกกำร

ทดสอบระบบควำมปลอดภัย เพิ่มขึน้ (12.51 ล้ำนบำท) แม้ว่ำรำยได้จำกกำรขำยก๊ำซ LPG และรำยได้จำกกำร

ติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ลดลง (9.68 ล้ำนบำท) 

มีอัตรำก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จำกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงที่มีก ำไรขัน้ต้น 25.97% และก ำไรจำกกำรปรับ
โครงสร้ำงต้นทนุแก๊ส  

ทัง้นีอ้ตัรำก ำไรขัน้ต้นจำกธุรกิจทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยลดลง จำก 50.19% เหลอื 44.65% 
เน่ืองจำกต้นทนุบคุลำกรเพิ่มขึน้มำก นอกจำกนีบ้ริษัทได้ตัง้ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสนิค้ำคงเหลอืส ำหรับระบบแก๊สใน
รถยนต์ เน่ืองจำกสถำนกำรณ์รำคำพลงังำน ที่กระทบต่อกำรติดตัง้ใหม่ 
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ก ำไรสุทธิเพิ่มขึน้เนื่องจำกก ำไรจำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงคลังก๊ำซ แม้ว่ำจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

เพิ่มขึน้ 

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึน้ 193 ล้ำนบำท เนื่องจำกลูกหนีง้ำนรับเหมำก่อสร้ำง 50 ล้ำนบำท เงินให้
กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั จ ำนวน 84 ล้ำนบำท และเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ ำนวน 167 ล้ำนบำท โดยเงินสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลดลง 88 ล้ำนบำท และสินค้ำคงเหลือลดลง 19 ล้ำนบำท จำกกำรตัง้ค่ำเผ่ือกำรลด
มลูค่ำ 

มีหนีส้ินเพิ่มขึน้ 152 ล้ำนบำท เนื่องจำก เงินกู้ ยืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 214 ล้ำนบำท 
ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำยเพิ่มขึน้ 7.5 ล้ำนบำท และหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน เพิ่มขึน้ 3 ล้ำนบำท โดย
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น ลดลง 73 ล้ำนบำท 

สว่นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 41 ล้ำนบำท จำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2558 จ ำนวน 65 ล้ำนบำท และ
จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2559  จ ำนวน 24.156 ล้ำนบำท 

โดยมีรำยละเอียดปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2558 หน้ำที่ 59-66 ซึ่งได้ส่งให้กับท่ำน  ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

 
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นอนมุติังบกำรเงินรวมของ

บริษัทและบริษัทย่อย  และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทซึ่งประกอบด้วย  งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ

เฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำร

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพำะกิจกำรส ำหรับรอบบญัชี

สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 ซึง่ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำตของบริษัท ไพร้

ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ำกดั และได้ผ่ำนกำรสอบทำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผ่ำนกำรอนมุัติ

ของคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว  

 ประธานฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถำมรำยละเอียดและข้อสงสัยต่ำง ๆ  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่ำนใดมี
ข้อสอบถำมเพิ่มเติม  ประธำนฯ  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี ส ำหรับรอบบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558  ตำมรำยละเอียดที่ได้น ำเสนอต่อที่ประชมุดงักลำ่วข้ำงต้น 

มต ิ ที่ประชมุมีมติอนมุติังบกำรเงินประจ ำปี ส ำหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 
 
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้ นซึ่งมำประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย   570,695,0080 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000) 
ไม่เห็นด้วย         0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสยีง                  0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.0000) 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรก าไรประจ าปี 2558 และการจ่ายเงนิปันผล  
ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุติักำรจดัสรรก ำไรประจ ำปี 2558 และกำรจ่ำยเงินปันผล  โดย

เชิญเลขำที่ประชมุเป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต่้อที่ประชมุเพื่อพิจำรณำ 
เลขาที่ประชุม เรียนชีแ้จงให้ที่ประชมุทรำบว่ำ  บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 

2558 โดยไม่มียอดขำดทนุสะสม  บริษัทฯจงึสำมำรถพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตำมพระรำชบญัญัติ

บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคับของบริษัทฯ  ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่

น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิในแต่ละปี 

จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2559  เมื่อวันที่  26  กุมภำพันธ์  2559 ที่ประชุมมีมติให้

จ่ำยเงินปันผลส ำหรับรอบระยะเวลำส ำหรับงวด วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 – วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

อัตรำหุ้นละ  0.032695  บำท  รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 26,156,000 บำทคิดเป็นร้อยละ 40 ของงบกำรเงินรวม  

ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ  และบริษัทได้ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่  25  พฤษภำคม  

2559 

บริษัทได้แสดงตารางเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลกับปีที่ผ่านมาดงันี ้

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557 

1. ก  ำไรสุทธิจำกงบกำรเงิน (บำท) 64,819,316 27,178,094 

2. จ  ำนวนหุ้น 

   2.1 จ ำนวนหุ้นท่ีจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล (หุ้น) 

   2.2 จ ำนวนหุ้นท่ีจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี (หุ้น) 

 

- 

800,000,000(2) 

 

15,000,000(1) 

400,000,000 

3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 

   3.1 เงินปันผลระหว่ำงกำล (บำท/หุ้น) 

   3.2 เงินปันผลประจ ำปี (บำท/หุ้น) 

0.032695 

- 

0.032695 

0.46 

0.40 

0.06 

4. รวมเงินปันผลจ่ำยทั้งส้ิน (บำท) 26,156,000 30,000,000 

5. สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรสุทธิแต่ละปี (ร้อยละ) 40 110 

(1) จ ำนวนหุ้น ก่อนจดทะเบียนเขำ้ตลำด  MAI 

(2) จ ำนวนหุ้น ณ วนัท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนและช ำระเตม็มูลค่ำแลว้เมื่อวนัท่ี 13 มกรำคม 2559 
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             และได้จัดสรรก ำไรสทุธิจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย   ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 5 เป็นจ านวนเงิน 1,420,000 บาท  

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมติัจัดสรรก ำไรสทุธิประจ ำปี 2558และกำรจ่ำยเงินปันผล  

โดยก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันพุธที่ 16 มีนำคม 2559 และ

ให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนำคม  2559 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันพธุที่ 25 พฤษภำคม 

2559 

 ประธานฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัต่ำง ๆ  เมื่อไม่มีผู้ถอืหุ้นท่ำนใดมี
ข้อสอบถำมเพิ่มเติม  ประธำนฯ  จงึเสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุติักำรจดัสรรก ำไรประจ ำปี 2558 และกำร
จ่ำยเงินปันผล  ตำมรำยละเอียดที่ได้น ำเสนอต่อที่ประชมุดงักลำ่วข้ำงต้น 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลในอัตรำหุ้ นละ  0.032695  บำท  รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 

26,156,000 บำทคิดเป็นร้อยละ 40 ของงบกำรเงินรวม  ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ  และ

บริษัทได้ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี  25  พฤษภำคม  2559 

โดยก ำหนดรำยชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันพุธที่ 16 มีนำคม 
2559 และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนำคม  2559 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันพุธที่ 25 
พฤษภำคม 2559  และได้จดัสรรก ำไรสทุธิจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย   ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 5 เป็นจ านวนเงิน 1,420,000 บาท  

 
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุม  และออก

เสยีงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย  570,695,008 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000) 
ไม่เห็นด้วย      0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสยีง      0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.0000) 

  
วาระที่ 5   พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ   โดยเชิญ
เลขำที่ประชมุ   เป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต่้อที่ประชมุเพื่อพิจำรณำ 

ทัง้นีเ้พื่อเป็นไปตำมหลกัธรรมมำภิบำล  และควำมโปร่งใส  ประธำนฯจึงเชิญคุณเจริญ  ประจ ำแท่นเป็น
ประธำนในที่ประชมุแทน     และเรียนเชิญผู้ถกูเสนอชื่อดังกลำ่วออกจำกห้องประชมุ  เพื่อเปิดโอกำสให้ท่ำนผู้ถือ
หุ้นได้สอบถำม  และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ 
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เลขำที่ประชมุ เรียนชีแ้จงให้ที่ประชมุทรำบว่ำ  ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ .ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ   ข้อ 17 ก ำหนดให้ “ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ให้กรรมกำรออกจำก
ต ำแหน่งจ ำนวนหนึง่ในสำม (1/3) เป็นอัตรำ ถ้ำ จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไม่ได้   ก็ให้ออก
โดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกับสว่นหนึ่งในสำม(1/3) กรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหน่ง
อีกได้ กรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบยีนบริษัทนัน้   ให้จับสลำกกันส่วนปี
หลงัๆ  ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง”   และข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 
36 (4) ก ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญประจ ำปี “พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำม
วำระ ” ในกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีในครัง้นี ้มีกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 3 คน ได้แก่  

1. คุณวิศิษฎ์   อัครวิเนค              ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร  
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

2. คณุชพูงศ์   ธนเศรษฐกร           ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ 

3. คณุนิตำ     ตรีวีรำนวุฒัน์          กรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้ มีส่วนได้เสีย) พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้กรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระทัง้ 3 ท่ำน ได้แก่ คณุวิศิษฎ์  อคัรวิเนค  คณุชูพงศ์  ธน
เศรษฐกร  และคณุนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์ กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุเดิมต่อไปอีกวำระหนึง่  

โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บคุคลดงักลำ่ว เป็นบุคคลที่มีคณุวฒุิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่ปฏิบติัหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ มี
ควำมระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริต  ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั 
พ.ศ. 2535 ดังนัน้จึงเป็นผู้ ที่มีควำมเหมำะสมที่จะกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดเดิมของ
บริษัทฯ ต่อไปอีกวำระหนึง่  

 ประธานฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัต่ำง ๆ  เมื่อไม่มีผู้ถอืหุ้นท่ำนใดมี
ข้อสอบถำมเพิ่มเติม  ประธำนฯ  จงึเสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่ง
ตำมวำระ  ตำมรำยละเอียดที่ได้น ำเสนอต่อที่ประชมุดงักลำ่วข้ำงต้น 

เลขาที่ประชุม  แจ้งต่อท่ำนผู้ถือหุ้นว่ำ  วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน  จะมีกำรออกเสยีงลงคะแนน  แต่งตัง้
กรรมกำรเป็นรำยบุคคล ได้แก่ คุณวิศิษฎ์  อัครวิเนค  คุณชูพงศ์  ธนเศรษฐกร  และคุณนิตำ  ตรีวีรำนุวัฒน์
ตำมล ำดบั 

มต ิ ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้กรรมกำรทัง้สำมท่ำนที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระข้ำงต้นที่ได้รับกำรเสนอ
ชื่อกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึง่ โดยที่ประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ถือ
หุ้นซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
5.1 อนุมัติแต่งตัง้ คุณวิศิษฎ์  อัครวิเนค   ด ำรงต ำแหน่ง  ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ / 

กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
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โดยที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  570,695,008 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000) 
ไม่เห็นด้วย      0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสยีง       0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.0000) 
 
5.2 อนุมัติแต่งตัง้ คุณชูพงศ์  ธนเศรษฐกร ด ำรงต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ  
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุม  และออก

เสยีงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย  570,695,008 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ   98.2954) 
ไม่เห็นด้วย       0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสยีง     5,203,700   เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     1.7046) 

   
5.3 อนุมัตแิต่งตัง้ คุณนิตา   ตรีวีรานุวัฒน์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท (และเพื่อให้เป็นไปตำมหลกั

ธรรมำภิบำลที่ดี  และเพื่อควำมโปร่งใสคณุนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์  ได้งดออกเสยีงในวำระนี)้ 
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุม  และออก

เสยีงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย  418,085,006 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 73.2589) 
ไม่เห็นด้วย       0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     00.0000) 
งดออกเสยีง   152,610,002 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ  26.7411)  
 

วาระที่ 6  พิจารณาการเพิ่มจ านวนกรรมการของบริษัท 7 ท่านเป็น 8 ท่านโดยพิจารณาแต่งตัง้นายสม

ชัย  ก้านบัวแก้วเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเตมิ 

ประธาน ฯ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตัง้นำยสมชัย ก้ำนบวัแก้วเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทเพิ่มเติม โดย
เชิญเลขำที่ประชมุ   เป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต่้อที่ประชมุเพื่อพิจำรณำ 

เลขาที่ประชุม เรียนชีแ้จงให้ที่ประชมุทรำบว่ำคณะกรรมกำรเห็นสมควรแต่งตัง้กรรมกำรเพิ่มเติมจ ำนวน 

1 ท่ำน ดังนัน้จ ำนวนกรรมกำรของบริษัทจะเพิ่มขึน้จำก 7 ท่ำนเป็น 8 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอต่อ

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ นำยสมชัย  ก้ำนบัวแก้ว ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรคนใหม่ของบริษัท

เน่ืองจำกนำยสมชยั ก้ำนบวัแก้ว เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ด้ำนธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์

ต่อกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม

พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชันจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และพระรำชบัญญัติบริษัท
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มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกำศที่เกี่ยวข้อง ทัง้นีข้อแก้ไขเพิ่มเติมชื่อ

กรรมกำรในหนังสือรับรองบริษัท จำกกรรมกำร 7 ท่ำนเป็น 8 ท่ำน โดยเพิ่มนำยสมชัย  ก้ำนบัวแก้ว โดยด ำรง

ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรบริหำรเพิ่มเติม 

ประธานฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถำมรำยละเอียดและข้อสงสัยต่ำง ๆ  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่ำนใดมี

ข้อสอบถำมเพิ่มเติม  ประธำนฯ  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำกำรเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรของบริษัท 7 ท่ำนเป็น 8 

ท่ำนโดยพิจำรณำแต่งตัง้นำยสมชัย  ก้ำนบวัแก้ว  โดยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรบริหำร

เพิ่มเติม 

มต ิ ที่ประชุมมีมติพิจำรณำกำรเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรของบริษัท 7 ท่ำนเป็น 8 ท่ำนโดยพิจำรณำ

แต่งตัง้นำยสมชยั  ก้ำนบวัแก้วโดยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรบริหำรเพิ่มเติม 

โดยที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้ นซึ่งมำประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย   570,348,308 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ   (99.9392) 
ไม่เห็นด้วย                        85,900 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ    (0.0151) 
งดออกเสยีง          260,800 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     (0.0457) 
 

วาระที่ 7   พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2559  

 คุณเจริญ  ประจ าแท่น ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เชิญคุณวิศิษฎ์  อัครวิเนค  คณุชพูงศ์   ธน

เศรษฐกร  และคณุนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์ กลบัเข้ำมำในท่ีประชมุ 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจ ำปี 2559 โดยเชิญเลขำที่ประชุม   
เป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต่้อที่ประชมุเพื่อพิจำรณำ 

เลขาที่ประชุม เรียนชีแ้จงให้ที่ประชุมทรำบว่ำ  ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ .ศ. 2535 
มำตรำ 90 ก ำหนดให้   “ห้ำมมิให้บริษัทจ่ำยเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมกำร เว้นแต่เป็นค่ำตอบแทนตำม
ข้อบงัคับของบริษัท” และข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ก ำหนดให้ “กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทใน
รูปของเงินรำงวลั เบีย้ประชมุ บ ำเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น”  

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่ำตอบแทน

กรรมกำร ประจ ำปี 2559 เป็นรูปแบบรำยเดือน ค่ำเบีย้ประชมุ เงินบ ำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจ ำนวนเงิน

ไม่เกิน 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) โดยค ำนงึถงึควำมเหมำะสมเกี่ยวกบัประเภทธุรกิจและควำมเกี่ยวโยง

กบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภำวะโดยทั่วไปของตลำด และอตุสำหกรรมเดียวกัน รวมถึง

ควำมเหมำะสมกบักำรท ำหน้ำที่  และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
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ประธานกรรมการบริษัท  
ได้รับค่ำตอบแทนเป็นรูปแบบรำยเดือนจ ำนวน 30,000 บำท/คน/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ได้รับค่ำตอบแทนเป็นรูปแบบรำยเดือนจ ำนวน 30,000 บำท/คน/เดือน 
กรรมการอิสระ  
ได้รับค่ำตอบแทนเป็นรูปแบบรำยเดือนจ ำนวน 25,000 บำท/คน/เดือน 
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร 
ได้รับค่ำตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุจ ำนวน 10,000 บำท/คน/ครัง้ที่เข้ำประชมุ 
( ทัง้นีถ้้ำมีกำรรับต ำแหน่งมำกกว่ำหนึ่งต ำแหน่งให้รับค่ำตอบแทนเพียงต ำแหน่งเดียวในอตัรำที่สงูที่สดุ) 
 
และในปี 2558 บริษัทฯได้จ่ำยค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรอิสระทัง้ 4 ท่ำน ต่อจ ำนวนครัง้ที่เข้ำประชมุเป็น

จ ำนวนเงิน 727,000 บำท  สว่นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรทัง้ 3 ท่ำนไม่ขอรับค่ำเบีย้ประชมุ   
ประธานฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัต่ำง ๆ  เมื่อไม่มีผู้ถอืหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบ

ถำมเพิ่มเติม  ประธำนฯ  จงึเสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุติัค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจ ำปี 2559   ตำม
รำยละเอียดที่ได้น ำเสนอต่อที่ประชมุดงักลำ่วข้ำงต้น 

มต ิ ที่ประชมุมีมติอนมุติัค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจ ำปี 2559 เป็นรูปแบบรำยเดือน โดยจ่ำยเป็นค่ำเบีย้
ประชุม  เงินบ ำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ ในส่วนกรรมกำรบริษัทที่เป็นผู้ บริหำรได้รับค่ำตอบแทนเป็นเบีย้
ประชมุ/ครัง้ที่เข้ำประชมุ เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บำท( สองล้ำนบำทถ้วน)  

โดยที่ประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่มำประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย  570,695,008 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ  100.0000) 
ไม่เห็นด้วย        0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ      0.0000) 
งดออกเสยีง        0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ      0.0000) 

 
วาระที่ 8  อนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559  

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ ำปี 
2259 โดยเชิญเลขำนกุำรฯ   เป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต่้อที่ประชมุเพื่อพิจำรณำ 

เลขาที่ประชุม เรียนชีแ้จงให้ที่ประชุมทรำบว่ำ  ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
มำตรำ 120 ก ำหนดให้    “ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปีแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบ
บญัชีของบริษัทฯ ทกุปี ในกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้” และมำตรำ 121 ก ำหนดให้ 
“ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมกำร  พนักงำน ลกูจ้ำง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ใด ๆ ของบริษัท”   และข้อบงัคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 36 (6) ก ำหนดให้ที่ประชมุสำมญัประจ ำปี “พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำ
สอบบญัชี ”  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ ตลำดหลกัทรัพย์ มีประกำศเมื่อวนัที่ 12 ตุลำคม 
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2548  “ให้บริษัทจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย    จัดให้มีกำรหมุนเวียนผู้สอบบญัชีทกุ 5 ปี โดย
บริษัทฯ สำมำรถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรำยใหม่ที่สงักดัส ำนกังำนสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรำยเดิมได้”  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจำรณำและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำเสนอที่ประชุม
สำมัญผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้ ผู้ สอบบญัชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจ ำปี 2559 เนื่องจำกมีมำตรฐำน และมีควำมเชี่ยวชำญในกำรสอบบัญชีรวมทัง้ยังสำมำรถให้
ค ำแนะน ำ  ให้ค ำปรึกษำในเร่ืองเกี่ยวกบักำรบญัชี  ภำษีอำกร  และระบบกำรควบคมุภำยใน 

 นอกจำกนัน้เมื่อได้พิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณงำน และอัตรำค่ำสอบบญัชีในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นว่ำ 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ำกัด   มีค่ำสอบบญัชีที่เหมำะสม โดยก ำหนดให้ผู้สอบบญัชีคนหนึ่ง
ต่อไปนี ้หรือผู้ สอบบญัชีท่ำนอื่นที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮำส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ำกัด  เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และลงนำม
ในรำยงำนกำรสอบบญัชี   

  1. นำยไพบลู  ตนักลู                       ทะเบยีนใบอนญุำตเลขท่ี 4298 
 2. นำยขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ  ทะเบยีนใบอนญุำตเลขท่ี  3445 
 3. นำงณฐพร  พนัธุ์อดุม                  ทะเบยีนใบอนญุำตเลขท่ี 3430 
 
ทัง้นีบ้ริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด และผู้ สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ทัง้ 3 ท่ำน ไม่มี

ควำมสมัพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสยีกบับริษัทฯ ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกลำ่ว
แต่อย่ำงใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้ นของบริษัทฯ จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นต่องบ
กำรเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2559 
เป็นเงินจ ำนวน 813,000 บำท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสำมพันบำทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้จริง
ระหว่ำงกำรปฏิบติังำน 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญ  ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตัง้นำย
ไพบูล  ตันกูล ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4298   หรือนำยขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุำตทะเบยีนเลขท่ี 3445  หรือนำงณฐพร  พนัธุ์อุดม   ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต ทะเบียนเลขท่ี 3430  หรือผู้สอบ
บญัชีท่ำนอื่นท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบเีอ
เอส จ ำกัด เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2559 โดยมีค่ำสอบบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน 813,000  (แปดแสน
หนึง่หมื่นสำมพนับำทถ้วน) ซึง่ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยเบด็เตลด็ที่เกิดขึน้จริงระหว่ำงกำรปฏิบติังำน 

ประธานฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถำมรำยละเอียดและข้อสงสัยต่ำง ๆ  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่ำนใดมี

ข้อสอบถำมเพิ่มเติม  ประธำนฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบ

บญัชีประจ ำปี 2558 ตำมรำยละเอียดที่ได้น ำเสนอต่อที่ประชมุดงักลำ่วข้ำงต้น 

 มติ  ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี  และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2559     โดย

แต่งตัง้นำยไพบูล  ตันกูล ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 4298  และ/หรือนำยขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล
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ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรือนำงณฐพร  พันธุ์อุดมผู้สอบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 

3430 และ/หรือผู้สอบบญัชีท่ำนอื่นที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ไพร้ซวอ

เตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2559 โดยมีค่ำสอบบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน

ไม่เกิน 813,000 บำท (แปดแสนหนึง่หมื่นสำมพันบำทถ้วน) ซึง่ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตลด็ที่เกิดขึน้จริงระหว่ำงกำร

ปฏิบติังำน 

โดยที่ประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  570,695,008 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ    100.0000) 
ไม่เห็นด้วย                   0  เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสยีง                   0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.0000) 

 
วาระที่ 9 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ ได้กลำ่วขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นทกุท่ำนท่ีได้สอบถำมข้อมูลของบริษัทฯ  และเปิดโอกำสให้ผู้ถือ

หุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัต่ำง ๆ  เพิ่มเติม 

เลขาที่ประชุมได้เรียนชีแจงที่ประชมุว่ำตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 
วรรค 2 ก ำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด จะขอให้    
ที่ประชมุพิจำรณำเร่ืองอื่น  นอกจำกที่ก ำหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้” 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวำระนีเ้พื่อเปิดโอกำสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุม

พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจำกที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดไว้ในกำรประชมุครัง้นี ้

 คุณธนพัฒน์  จิรเวชวงศ์สกุล  ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย  ได้สอบถำม

เพิ่มเติมในที่ประชมุเกี่ยวกับ โครงกำรแนวร่วมกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ที ่บริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกัด ( มหำชน) มี

กำรประกำศเจตนำรมณ์ไว้เมื่อวนัท่ี 7 สงิหำคม 2558 ปัจจบุนันีม้ีกำรวำงแผนด ำเนินกำรในเร่ืองนีอ้ย่ำงไรบ้ำง 

คุณเจริญ  ประจ าแท่น ประธานกรรมการตรวจสอบ  ได้ชีแ้จ้งในที่ประชมุให้ทรำบว่ำ บริษัท ทำคูนิ 

กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ได้มีกำรประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นเมื่อวันที่ 7 สงิหำคม 2558  

นัน้  ซึง่ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ทัง้หมด 71 ข้อ ซึ่งเป็นหัวข้อที่ต้องใช้เวลำในกำรจัดท ำคู่มือในกำรปฏิบติั  ซึ่ง

ปัจจบุนัอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรท ำห้ได้ครบตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถำม  เลขำท่ีประชมุจงึแจ้งต่อที่ประชุมว่ำถ้ำมีผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสงสยั  ต้องกำรสอบถำม
เพิ่มเติม  หรือต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นในเร่ืองอื่น ๆ สำมำรถติดต่อเข้ำมำยังบริษัทฯได้ที่ โทร. 02-455-2888 
แฟ็กซ์ 02-455-2763 หรือติดต่อมำที ่
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เลขำนกุำรบริษัทคณุธนษำ  กิตติรดำนนัท์   E-mail  thanasa.k@takuni.com  หรือ 
นกัลงทนุสมัพนัธ์  คณุนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์   E-mail  Nita@takuni.com หรือ 
ติดต่อผ่ำนเว็ปไซด์ของบริษัทในหน้ำส ำหรับนกัลงทนุ www.takunigroup.com  
ประธานฯ ได้กล่ำวขอบคุณท่ำนผู้ ถือหุ้ นทุกท่ำนที่ได้เสียสละเวลำมำร่วมประชุมในวันนี ้ และปิดกำร

ประชมุ 

 อนึง่ภำยหลงัจำกเร่ิมเปิดกำรประชมุ  ได้มีผู้ถือหุ้นมำลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชมุเพิ่มขึน้ โดยมีจ ำนวน

ผู้ ถือหุ้ นที่มำประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมทัง้สิน้ 38 รำย  นับจ ำนวนหุ้ นได้ทั ง้สิน้ 

570,695,008 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 71.3369    ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

 
        ปิดประชุมเวลา   15.10  น. 
 
 

 
   ลงชื่อ.................................................................ประธานที่ประชุม /  

                               (นายวิศิษฎ์     อัครวิเนค)         ประธานกรรมการ 

 

ลงชื่อ.................................................................เลขาที่ประชุม / 

                      (นางสาวธนษา  กิตตริดานันท์)         เลขานุการบริษัท 

 

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง 

       

.....................................................    ..................................................... 

 (นายประเสริฐ  ตรีวีรานุวัฒน์)       (นางสาวนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์) 

      กรรมการผู้ มีอ านาจ                                     กรรมการผู้ มีอ านาจ 
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