
 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
 

 
 

 

บริษทั ทาคนิู กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 

 

                              วนัจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.  
 

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมช้ัน 3 บริษัท  ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

อาคารทาคูนิ  เลขที ่140/1 ซอยนาวเีจริญทรัพย์  
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

 

   

เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีม่าร่วมประชุม 
โปรดน าหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ 

และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้มาแสดง 
เพือ่ยนืยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย 

( บริษทัฯขออนุญาตงดแจกของช าร่วย ) 
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                                     บริษทั ทาคนิู กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 

 

                              วนัจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.  
 

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมช้ัน 3 บริษัท  ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

อาคารทาคูนิ  เลขที ่140/1 ซอยนาวเีจริญทรัพย์  
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

 

   

เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีม่าร่วมประชุม 

โปรดน าหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ 
และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้มาแสดง 

เพือ่ยนืยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย 
( บริษทัฯขออนุญาตงดแจกของช าร่วย ) 



 

 

 

 

 

สารบัญ 
 

           หน้าที่ 
หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558       1 
 
ส่ิงทีส่่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 

ล าดบัท่ี 1   ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557     9 
  ประชุมเม่ือวนัท่ี 17เมษายน 2557 
ล าดบัท่ี 2   รายงานประจ าปี 2557 พร้อมส าเนาแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน    - 

  ในรูปแบบแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD-Rom) 
ล าดบัท่ี 3   ประวติักรรมการท่ีเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ   18 
ล าดบัท่ี 4   ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้     21 
ล าดบัท่ี 5   ขอ้มูลกรรมการอิสระท่ียงัด ารงต าแหน่ง เพื่อการรับมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้  25 
ล าดบัท่ี 6   ขั้นตอนการลงทะเบียน วธีิการมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน   26 
ล าดบัท่ี 7   แบบฟอร์มการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม       - 
ล าดบัท่ี 8   หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. และแบบ ข. และแบบ ค.)       - 
      ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
ล าดบัท่ี 9    แผนท่ีตั้งการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น        30 
ล าดบัท่ี 10   แบบฟอร์มขอรายงานประจ าปี 2558                31 
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TG 014/58 

                                                                                                                                        20  มีนาคม   2558 

เร่ือง      ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจ าปี 2558 

เรียน      ท่านผูถื้อหุน้  บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 ประชุมเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2557 
  2.  รายงานประจ าปี 2557 พร้อมส าเนาแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน 

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

8.   หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)  
      ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 

  9.   แผนท่ีตั้งการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
  10.  แบบฟอร์มขอรายงานประจ าปี 2558 
 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ทาคูนิ  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีมติให้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2558 ในวนัจนัทร์ท่ี 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 140/1 ซอยนาวเีจริญทรัพย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร   เพื่อพิจารณา
เร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี  
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วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2557 

 เมื่อวนัที ่17 เมษายน 2557 
วตัถุประสงค์และเหตุผล :  บริษทัฯ จดัการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557  

เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2557 มีส าเนารายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุ้นคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2557 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่ ไดมี้การบนัทึกการประชุมไว้
อยา่งครบถว้น และถูกตอ้งแลว้ 

 
การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่ 2 รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2557 
วตัถุประสงค์และเหตุผล :  ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (1) ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น

ประจ าปี  “พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา ” โดย
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฎอยูใ่น
รายงานประจ าปี 2557 ท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน และรายงาน

ประจ าปี 2557 รายละเอียดตามท่ีปรากฎอยูใ่นรายงานประจ าปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 
 

การลงมติ :  ระเบียบวาระน้ีไม่ตอ้งไดรั้บการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้  เน่ืองจากเป็นระเบียบ 
วาระเพื่อทราบ  
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วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 
วตัถุประสงค์และเหตุผล :  มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

ท่ีก าหนดให้     ”คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินรอบปีบญัชีของ
บริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติั” และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ขอ้ 36 (2) ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี “พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน” โดยมี
รายละเอียดผลการด าเนินงานปรากฎอยูใ่นรายงานประจ าปี 2557 ท่ี ส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินรวมของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย  และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริทซ่ึงประกอบดว้ย  งบแสดงฐานะการเงินรวมและ
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับรอบ
บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และผ่านการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัฯ แล้ว ทั้ งน้ีฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ส าหรับปี 2557 สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 
 
ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท 
                หน่วย : ลา้นบาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
รวมสินทรัพย ์ 577.88 464.51 
รวมหน้ีสิน 203.52 127.98 
ทุนจดทะบียนออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 200.00 200.00 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 374.36 336.53 
รวมรายได ้ 1,204.26 1,081.42 
ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 27.18 31.66 
ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (บาทต่อหุ้น) 0.08 0.09 

 
 รายละเอียดตามท่ีปรากฎอยูใ่นรายงานประจ าปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี  2) 

การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล  
 
วตัถุประสงค์และเหตุผล :  บริษทัฯ มีก าไรสุทธิส าหรับปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี 2557 

จ านวน 31.66  ลา้นบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษทัฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
ไดต้ามมาตรา 115     แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 ซ่ึง
ก าหนดว่า  “คณะกรรมการ      อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่า
บริษทัมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น      และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป”  นอกจากน้ีมาตรา116   แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 45 ซ่ึงก าหนดว่า “บริษทัต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน
ส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุน
ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” อน่ึงบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี 

 
เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2557 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่ง

กาลจากก าไรสะสมส าหรับงวดวนัท่ี 1 มกราคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 ในอตัราหุ้นละ 1.73 บาท ซ่ึงสามารถ
แยกอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลไดด้งัน้ี 

รอบระยะเวลาส าหรับงวด วนัท่ี 1 มกราคม 2556 – วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้น
ละ 1.33 บาท  รวมเป็นจ านวนเงิน  19.95   ลา้นบาท และส าหรับงวดวนัท่ี 1 มกราคม 2557 – 31 มีนาคม 2557 
จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 6.00 ลา้นบาท ซ่ึงเงินปันผลดงักล่าวไดถู้กจ่ายให้แก่ผูถื้อ
หุน้ในวนัท่ี 23 มิถุนายน 2557 

และบริษทัไดก้ าหนดจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดวนัท่ี 1 เมษายน 2557 –  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ใน
อตัราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินจ านวน 24 ล้านบาท รวมการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557   เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 30 ลา้นบาท  
 ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ไม่นอ้ยกวา่   ร้อยละหา้  (5) เป็นจ านวนเงิน 2,900,000 บาท  
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ตารางแสดงการจ่ายเงินปันผลในปี 2557        
                     

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2557 
1. ก าไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท) 31,659,176 
2. จ  านวนหุน้ 
   2.1 จ านวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล (หุน้) 
   2.2 จ านวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผลประจ าปี (หุน้) 

 
15,000,000(1) 

400,000,000(2) 
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 
   3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 
   3.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 

0.46 
0.40 
0.06 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 30,000,000 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิแต่ละปี (ร้อยละ) 94.76 

 

(1) จ านวนหุน้ ก่อนจดทะเบียนเขา้ตลาด  MAI 
(2) จ านวนหุน้ ณ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2557 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

   
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปี 2557และการจ่ายเงินปันผล  โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for 
Dividend) ในวนัจนัทร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวนั อังคารท่ี 12 
พฤษภาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัพุธท่ี 27 พฤษภาคม 2558 

 
 การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่ 5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคบัของ
บริษทัฯ   ข้อ 17 ก าหนดให้ “ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้ จ  านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้  ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม(1/3) กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ
ต าแหน่งอีกได ้กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น   ให้จบั
สลากกนัส่วนปี  หลงัๆ  ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง”   และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 36 (4) ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัประจ าปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทน
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ” ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ไดแ้ก่  

(1) คุณเจริญ  ประจ าแท่น                กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(2) คุณธีรชยั   อรุณเรืองศิริเลิศ        กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
(3) คุณกาญจนา   ริมพณิชยกิจ   กรรมการบริษทั 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  (ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ คุณเจริญ  ประจ าแท่น  คุณธีรชัย   
อรุณเรืองศิริเลิศ   คุณกาญจนา   ริมพณิชยกิจ    กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผูท่ี้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
รับผิดชอบ มีความระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต โดยมีรายละเอียดประวติัและผลงานโดยมีรายละเอียดปรากฎ
ตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
 

การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2558 
วตัถุประสงค์และเหตุผล :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดให ้  

“ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดแก่กรรมการ เวน้แต่เป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั” 
และข้อบงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22 ก าหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงิน
รางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน”  
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ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการ ประจ าปี 2558 เป็นค่าเบ้ียประชุมทั้งส้ินไม่เกิน 1,350,000 บาท (หน่ึงลา้นสามแสนหา้หม่ืนบาทถว้น) 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภทธุรกิจและความเก่ียวโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ   ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการท าหน้าท่ี  
และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ค่าเบีย้ประชุมคร้ังละ 51,000 บาท) 
ประธานกรรมการ   15,000  บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
กรรมการ     12,000  บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ค่าเบีย้ประชุมคร้ังละ 32,500 บาท) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  12,500  บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
กรรมการตรวจสอบ   10,000  บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (ค่าเบีย้ประชุมคร้ังละ 42,500 บาท) 
ประธานกรรมการสรรหาฯ  12,500  บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
กรรมการสรรหาฯ   10,000  บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
 
การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  
 
วาระที ่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2558 
วตัถุประสงค์และเหตุผล :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให ้   

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

คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2558 เน่ืองจากมีมาตรฐาน และมีความ
เช่ียวชาญในการสอบบญัชีรวมทั้งยงัสามารถให้ค  าแนะน า  ให้ค  าปรึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัการบญัชี  ภาษีอากร  
และระบบการควบคุมภายใน 

 นอกจากนั้นเม่ือไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอตัราค่าสอบบญัชีในระดบัเดียวกนัแลว้เห็น
วา่ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั   มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชี
คนหน่ึงต่อไปน้ี หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั  เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯ และลงนามในรายงานการสอบบญัชี  

 
รายช่ือ เลขทะเบียนใบอนุญาต 

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

 
ทั้งน้ีบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มี

ความสัมพนัธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บัญชีประจ าปี 2558 เป็นเงินจ านวน 738,800 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดท่ีเกิดข้ึนจริงระหว่างการ
ปฏิบติังาน) 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญั  ผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้งนายไพบูล  ตนักูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4298 หรือนายขจรเกียรติ  
อรุณไพโรจนกุลผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3445 หรือนางณฐพร  พนัธ์ุอุดมผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 3430 หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2558 โดยมีค่าสอบ
บญัชีเป็นจ านวนเงิน 738,800 บาท (เจด็แสนสามหม่ืนแปดพนัแปดร้อยบาทถว้น) 

การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่ 8 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ  ข้อ 11 และหนังสือรับรอง 
วตัถุประสงค์และเหตุผล :  เพื่อใหค้รอบคลุมการด าเนินธุรกิจของบริษทั และเพื่อใหเ้กิfความคล่องตวั

ในการด าเนินงาน จึงขอแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั หมวด 3 เร่ืองการโอนหุน้ และแกไ้ขผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั
บริษทัในหนงัสือรับรองบริษทั ดงัน้ี  

ข้อบังคับบริษัท 

 เดิม “ ขอ้ 11 หุน้ของบริษทัยอ่มโอนกนัไดอ้ยา่งเสรีโดยไม่มีขอ้จ ากดั” 
 ใหม่ “ ขอ้ 11 หุน้ของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดัเวน้แต่การโอนนั้นเป็นเหตุใหมี้คน

ต่างดา้วถือหุ้น อยูใ่นบริษทัเกินกวา่ร้อยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด” 
 

หนังสือรับรอง 

 เดิม “ นายประเสริฐ ตรีวรีานุวฒัน์ หรือนางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ หรือนางสาวนิตา 
ตรีวีรานุวฒัน์ สองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราของบริษทั” 

 ใหม่ “ นายประเสริฐ  ตรีวรีานุวฒัน์  หรือนางสาวกาญจนา  ริมพณิชยกิจ       
หรือนางสาวนิตา   ตรีวรีานุวฒัน์ สองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั” 
 

มติ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้จึงมีมติเป็นเอกฉนัท ์แกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือรับรองบริษทัตาม 

ท่ีเสนอและเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั แกไ้ขขอ้บงัคบั

และหนงัสือรับรองบริษทัตามท่ีเสนอ 
 
การลงมติ :   วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่9 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 
ก าหนดให้ “ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได”้ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเสนอ

ใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดไวใ้นการประชุมคร้ังน้ี 
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นบริษทั ทาคูนิ  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   เขา้ร่วมประชุมในวนัจนัทร์ท่ี 27 

เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3    บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   เลขท่ี 140/1 ซอยนาวี
เจริญทรัพย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร   และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเขา้
ประชุมผูถื้อหุน้สะดวกรวดเร็ว บริษทัฯ จะจดัใหมี้การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.  
เป็นตน้ไป  

บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ฉบบัน้ี พร้อมทั้ง 
เอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไวใ้นเวบ็ไซด ์

ของบริษทัฯ ท่ี www.takunigroup.com 
ผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง กรุณาถือบตัรประจ าตวัประชาชนมาแสดง ส่วนผูถื้อหุ้นท่านใด

ไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองได ้ บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.   (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ี
ง่ายไม่ซบัซอ้น)  แบบ ข.  และแบบ ค.  ( แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย หมายเลข 8 พร้อมอากร
แสตมป์ 20 บาท ) ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัเพื่อให้ผูถื้อหหุ้นสามารถใช้ไดต้ามความเหมาะสมดว้ย   พร้อม
แนบเอกสารหรือหลกัฐาน  แสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม และน ามา
มอบใหท่ี้ประชุมก่อนเร่ิมการประชุม   

ผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก
และ     ดูแลหุ้น สามารถใช้หนงัสือมอบฉนัทะไดท้ั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้
(หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดิดต่อขอรับไดท่ี้เลขานุการบริษทั หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเวบ็

ไซดข์องบริษทัฯ ไดท่ี้ www.takunigroup.com )  
ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอแนะน าให้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะ

มอบฉนัทะท่ีละเอียด  ชดัเจน  ตายตวั  
ผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงของบริษทัฯ เป็นผูรั้บ

มอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษทัฯ มีกรรมการอิสระท่ีสามารถรับมอบฉันทะ
จากท่านไดด้งัน้ี 

(1) คุณเจริญ       ประจ าแท่น  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
(2) คุณวศิิษฎ ์     อคัรวิเนค  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
(3) คุณธีรชยั       อรุณเรืองศิริเลิศ  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะตาม  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5) 

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

เสียงแทนท่าน  ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมส าเนาบตัรประชาชนของท่านท่ีลงลายมือช่ือ  
กลบัมาท่ีบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม   
 ผูถื้อหุ้นท่ีต้องการได้รับหนังสือรายงานประจ าปี 2557  ในลักษณะรูปเล่ม  กรุณากรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์มขอรายงานประจ าปี 2557  (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับ 10) ให้บริษัทในวนัประชุมหรือส่งโทรสาร

แบบฟอร์มมาท่ี  02- 455-2763 หรือส่ง อีเมลลม์าท่ี thanasa@takuni.com  
บริษทัฯ ใคร่ขอให้ท่านผูถื้อหุน้ไดโ้ปรดทราบและปฏิบติัตามเง่ือนไข และวิธีการลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม      ผูถื้อหุ้น การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนดงัท่ีก าหนดในเอกสาร (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบั 
6) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน าหนงัสือนดัประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเขา้
ร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยนืยนัตนในการ เขา้ร่วมประชุมดว้ย (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบั 7) 

ทั้งน้ีเพื่อให้ท่านผูถื้อหุ้นไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์
ของท่านอย่างเต็มท่ี หากท่านมีค าถามท่ีตอ้งการให้ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอในคร้ังน้ี 

สามารถส่งค าถามล่วงหนา้มาท่ีบริษทัฯ โดยใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาท่ี nita@takuni.com   หรือโทรสาร
หมายเลข 02-455-2763  

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้   (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบั 9)  

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
    
 
( นางสาวนิตา  ตรีวรีานุวฒัน์ ) 
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ :   นางสาวนิตา  ตรีวีรานุวฒัน์  
       เลขานุการบริษทั โทร.02-455-2888   โทรสาร. 02-455-2763 

mailto:thanasa@takuni.com
mailto:nita@takuni.com
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2557 
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั 
วนัที ่17 เมษายน 2557 

ณ ห้องประชุมช้ันที ่3 ของบริษัท เลขที ่140/1 ซอยนาวเีจริญทรัพย์  
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

 

ผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุม: 
1. นายประเสริฐ ตรีวรีานุวฒัน์  
2. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ 
3. นายฐากรู ตรีวีรานุวฒัน์ 
4. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ 
5. นายวชิิต ริมพณิชยกิจ 
6. นางลกัขณา ตั้งสุขสันต ์
7. นางปราณี ตรีวีรานุวฒัน์ 
8. นายชยัรัตน์ ตรีวีรานุวฒัน์  
9. นางพรสินี ตรีวีรานุวฒัน์  

10. นายพีระพนัธ์ ทนงศกัด์ิ  
11. นางสาวนพวรรณ รุ่งเรือง  
12. นายวเิชียร ริมพณิชยกิจ  

 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์ ประธานท่ีประชุมแถลงวา่ มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 12 คน และถือหุน้รวมกนัเป็นจ านวนทั้งส้ิน 15,000,000 หุน้ 
(หุน้ของบริษทัมีทั้งส้ิน 15,000,000 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

ไม่มี 
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วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2557 

 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น        
คร้ังท่ี 1/2557  

มติ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้  จึงมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น 

คร้ังท่ี 1/2557  

 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
 

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัท  ได้รับ เงินปันผลจากบริษัทย่อย 1 แห่ง จ านวนทั้ งส้ิน 
11,779,882 บาท จึงเสนอให้บริษทัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ทั้งหมด 15,000,000 
หุน้ ตามสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และให้ด าเนินการกนัเงินทุนส ารองตาม
กฎหมายจ านวน 1,300,000 บาท 

มติ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัให้จ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นของ
บริษทัทั้งหมด 15,000,000 หุ้น หุ้นละ 1.73 บาท รวมเป็นเงิน 23,335,000 บาท โดยให้มีการจ่าย
ปันผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2557 ดงันั้น ผูถื้อหุ้นของบริษทัจะได้รับเงินปันผลดงั
ปรากฏรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 

ล า
ดบั
ท่ี 

รายช่ือผูถื้อหุน้ จ านวนหุ้น จ านวนเงินปัน
ผล 

ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่าย 

ในอตัรา 10% 

เงินปันผล
คงเหลือ 

1 นายประเสริฐ ตรีวรีานุวฒัน์ 5,780,800 10,000,784.00 1,000,078.40 9,000,705.60 
2 นางสาวนิตา ตรีวรีานุวฒัน์ 3,530,780 6,108,249.40 610,824.94 5,497,424.46 
3 นายฐากรู ตรีวรีานุวฒัน์ 4,410,020 7,629,334.60 762,933.46 6,866,401.14 
4 นางสาวกาญจนา  ริมพณิชยกิจ 1,278,400 2,211,632.00 221,163.20 1,990,468.80 

รวม 15,000,000   23,355,000.00 

2 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ในการระดมทุนจากประชาชนทัว่ไป และเพื่อน าหุน้ของ
บริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็เอไอ บริษทัจึงตอ้งแปรสภาพบริษทัจ ากดัใหเ้ป็น
บริษทัมหาชนจ ากดั และตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั จึงขอใหท่ี้
ประชุมพิจารณาแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั  

มติ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัให้บริษทัแปรสภาพจากบริษทัจ ากดั  
ใหเ้ป็นบริษทัมหาชน  ตามท่ีประธานฯ เสนอ  

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 150,000,000 บาท (หน่ึงร้อยห้าสิบล้าน
บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุน
จ านวน 100,000,000 หุ้น (หน่ึงร้อยล้านหุ้น) และเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด
จากหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

  เน่ืองจากบริษทั จะเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัทั้งหมดจากหุน้ละ 10 บาท 
(สิบบาท) เป็นหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ และเพิม่ทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนจ านวน 100,000,000 หุน้ (หน่ึงร้อยลา้นหุน้) จึงขอพิจารณาเร่ืองขอแปลงมูลค่าหุน้ก่อนการ
เพิ่มทุน ดงัน้ี 

วาระที ่5.1 เปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ 
ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัจากหุ้นละ 10 บาท         

(สิบบาท) เป็นหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญั ตามท่ี
ประธานฯ เสนอ  

 วาระที ่5.2 การเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 150,000,000  
บาท (หน่ึงร้อยหา้สิบลา้นบาท) เป็นทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้อยลา้นบาท) เพื่อ
รองรับการเสนอขายหุ้นใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปในอนาคต 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามท่ีประธานฯเสนอ  
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมช่ือบริษัทและตราประทบัของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 
(ช่ือบริษัท) วัตถุที่ประสงค์ของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุที่ประสงค์ของบริษัท) 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั 

 ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการท่ีบริษทัไดแ้ปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจ ากดั จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 
เป็นดงัน้ี 

(1) ใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 1. เร่ืองช่ือบริษทั เป็นดงัน้ี 

 ข้อ 1. ช่ือบริษัท “บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” 

  และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ “Takuni Group Public Company Limited”   

(2) ใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 2. เป็นดงัน้ี 

 ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ทีจ่ะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน  

(3) ใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. เป็นดงัน้ี 

ข้อ 3.วตัถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 38 ข้อ ให้เป็นไปดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือ
เชิญประชุมนี้ 

  (4) ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดย
เปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนจากเดิม 150,000,000 บาท (หน่ึงร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็น
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)  โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 
100,000,000 หุน้ (หน่ึงร้อยลา้นหุน้) และเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัจากหุน้ละ 10 บาท 
(สิบบาท) เป็นหุน้ละ 0.50  สตางค ์ เป็นดงัน้ี 

  (ขอ้ 4.) ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้อยลา้นบาทถว้น)   

แบ่งออกเป็น  400,000,000  หุน้ (ส่ีร้อยลา้นหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ    0.50  บาท (หา้สิบสตางค)์ 

หุน้สามญั   400,000,000  หุน้ (ส่ีร้อยลา้นหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ   -  หุน้ (          -       ) 
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 โดยบริษทัมีทุนช าระแลว้ จ านวน 150,000,000 บาท (หน่ึงร้อยห้าสิบลา้นบาท) และมี
จ านวนหุน้สามญัท่ีช าระ ค่าหุ้นเป็นตวัเงินแลว้ จ  านวน 300,000,000 หุน้ (สามร้อยลา้นหุ้น) พร้อม
กนัน้ี ประธานฯ ไดเ้สนอให้เปล่ียนแปลงแกไ้ขวตัถุประสงค์และตราประทบัของบริษทั เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเร่ืองช่ือบริษัท  ว ัตถุประสงค์ การ
เปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน และมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึงการแกไ้ข        ตรา
ประทบัของบริษทั โดยประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าร่างวตัถุประสงค์ดงักล่าวไดผ้่าน
การพิจารณาและไดแ้กไ้ขตามค าแนะน าของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัแลว้  

มติ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเร่ืองดงักล่าวและมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัในเร่ืองช่ือบริษทั วตัถุประสงค ์การเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนและมูลค่า
หุน้ และการแกไ้ขตราประทบับริษทัดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจ ากดั ตามท่ีประธานฯ   

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของบริษัท เพือ่ให้สอดคล้องกบัการแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจ ากดั 

 ประธานฯ ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัโดย
ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัฉบบัปัจจุบนั และใชข้อ้บงัคบัฉบบัใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแปรสภาพ
เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 

 มติ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเร่ืองดงักล่าวและมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั
ของบริษทัตามท่ีประธานฯ เสนอ  

 วาระที ่8 พจิารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเร่ืองทีจ่ าเป็นในการแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจ ากดั 

 ประธานฯ แถลงให้ท่ีประชุมทราบวา่ในการด าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชนจ ากัด อาจต้องมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อความในเอกสารจดทะเบียนต่าง ๆ ตาม
ค าแนะน าของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการ
มอบหมายให้ นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์ หรือนางสาวนิตา  ตรีวีรานุวฒัน์ ลงลายมือช่ือและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั เป็นผูล้งนามในเอกสารค าขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียน
ต่างๆ เพื่อมีอ านาจแก้ไขในเร่ืองท่ีจ าเป็นเก่ียวกับการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็น            
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บริษทัมหาชนจ ากดัตามค าแนะน าของนายทะเบียน เพื่อให้การแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากัด
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

 มติท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการมอบหมายดงักล่าวตามท่ีประธานฯเสนอ  

วาระที ่9 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุนของบริษัท 

ประธานฯ เสนอให้ ท่ีประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 
100,000,000 หุ้น (หน่ึงร้อยล้านหุ้น) จากการเพิ่มทุนอีกจ านวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้าน
บาท) คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทั้ งหมดหลังการเสนอขาย โดยจะเสนอขายต่อ
ประชาชน ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยใ์หเ้สนอขายหุน้เพิ่มทุนแก่ประชาชนแลว้  

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัใหจ้ดัสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษทั ตามท่ี
ประธานฯ เสนอ  

 
วาระที ่10 พจิารณาอนุมัติการน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ เอม็เอไอ 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทประสงค์จะระดมทุนโดยการเสนอหุ้นให้แก่
ประชาชนทั่วไปและน าหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมติัการน าบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็เอไอ ตามท่ีประธานฯ เสนอ 

วาระที ่11 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งและก าหนดนโยบายการแต่งตั้ง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ บริหารและกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งแต่งตั้งกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทน
บริษัทและ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบวา่ ในการแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั
นั้น คณะกรรมการ      ชุดเดิมจะหมดอ านาจลง และจะตอ้งมีการเลือกตั้งคณะกรรมการของ
บริษทัใหม่พร้อมก าหนดอ านาจกรรมการตามขอ้ก าหนดของขอ้บงัคบัฉบบัใหม่ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยตามขอ้บงัคบัขอ้ 15. ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษทัมี
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และการลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการนั้นใหใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมากตาม 

 



 

18 

 

วิธีการท่ีระบุไว้ในข้อบังคับ ข้อ 16. ประธานฯ   จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองดังกล่าว  
ประธานฯ ไดเ้สนอให้ก าหนดจ านวนกรรมการของบริษทัโดยให้มีจ  านวน 7 คน และไดเ้สนอช่ือ
ของบุคคลดงัต่อไปน้ีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ ดงัน้้ี 
1. นายวศิิษฎ ์ อคัรวิเนค ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
2. นายเจริญ ประจ าแท่น กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายธีรชยั อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายชูพงศ ์ ธนเศรษฐกร กรรมการ / กรรมการอิสระ 
5. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์ กรรมการ 
6. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการ 
7. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ กรรมการ 
 

และประธานฯ เสนอใหก้รรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั เป็นดงัน้ี 
“นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์ หรือนางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ หรือนางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ 
สองในสาม คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั” 
 

พร้อมกนัน้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัฉบบัใหม่ ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
ก าหนดจ านวนกรรมการ แต่งตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบริหารและ
กรรมการตรวจสอบซ่ึงรวมถึงกรรมการอิสระผูซ่ึ้งจะด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ 
พร้อมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยละเอียด  
 

ผูถื้อหุ้นท่านหน่ึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้ งนายวิศิษฎ์ อัครวิเนค เป็นประธาน
กรรมการ และได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์ เป็นกรรมการ
ผูจ้ดัการ และเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ 
ดงัน้ี 
1. นายเจริญ ประจ าแท่น  
2. นายวศิิษฎ ์ อคัรวิเนค  
3. นายธีรชยั อรุณเรืองศิริเลิศ 
และเสนอช่ือ นายชูพงศ ์ธนเศรษฐกร เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทั 
จากนั้นประธานไดเ้สนอช่ือบุคคลดงัต่อไปน้ีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร 
1. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์ กรรมการ 
2. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการ 
3. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ กรรมการ 
และไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัดงัน้ี 
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พร้อมกนันี ้ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 ดงันี ้  

  เบ้ียประชุม (บาท/คร้ัง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการ 

 
15,000 
12,000 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
12,500 
10,000 

 
ทั้งน้ี ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละปีรวมทั้งส้ินไม่เกิน 500,000 บาท 
 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้แต่งตั้งกรรมการ ประธานกรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบ รวมถึงกรรมการอิสระ และให้
ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั รวมถึงให้อ านาจของกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือ
ผูกพนับริษทัเป็นไปตามท่ีประธานฯ เสนอ โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการมีอ านาจในการ
ก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบไดต้ามท่ีเห็นสมควร และ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  

 
วาระที ่12 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท 

ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษทั บริษทัอาจมอบหมายให้
บุคคลใดเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยก์็ได ้ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งบริษทั 
ศูนยฝ์ากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั 
 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หแ้ต่งตั้งบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั ตามท่ีประธานฯ เสนอ 

 
วาระที ่13 พจิารณาอนุมัติการเข้าท าข้อตกลงกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
นั้น ก าหนดให้บริษทัท่ีจะเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตอ้ง
จดัท าขอ้ตกลงกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงัน้ี “  ขา้พเจา้ บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด    
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ขอท าขอ้ตกลงกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่      ในการท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยไดรั้บหลกัทรัพยข์องขา้พเจา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยน์ั้น ขา้พเจา้ยนิดี
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในรูปแบบท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยออกใช้แก่
บริษทัจดทะเบียนโดยชอบทุกประการ ” 
 
มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการเข้าท าข้อตกลงการจดทะเบียน
หลกัทรัพยก์บั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
วาระที ่14 พิจารณาแต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนามในแบบค าขออนุญาต และเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต      

ต่อคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และจากตลาดหลักทรัพย์           
แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของ
บริษัทต่อประชาชน และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์ หรือ นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ เป็น
ผูมี้อ านาจในการ        ลงนามในแบบค าขออนุญาตและเอกสารประกอบการยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเอกสารอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้สามญัของบริษทัต่อประชาชน 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งผูมี้อ  านาจลงนามในแบบค าขออนุญาต  ตามท่ี
ประธานฯ เสนอ 

 
วาระที ่15 พจิารณาแต่งตั้งผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศทีส่ าคัญต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็เอไอ 
ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัจะเขา้จดทะเบียนในบริษทั

หลกัทรัพยแ์ห่ง       ประเทศไทย บริษทัมีหนา้ท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัเก่ียวกบัธุรกิจ
และการด าเนินงานของบริษทัท่ีจ  าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ประชาชน
ทราบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผย
สารสนเทศของบริษทัจดทะเบียน ประธานฯ ท่ีประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติั
การแต่งตั้งนายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์ หรือ นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ เป็นผูมี้อ านาจรายงาน
สารสนเทศท่ีส าคญัต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตั้งผูมี้อ  านาจรายงานสารสนเทศ
ท่ีส าคญัต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
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วาระที ่16 พจิารณาอนุมัติการเปิดบัญชีในช่ือ “บัญชีจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุน บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” 

การมอบอ านาจให้เปิดบัญชีจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุนและการก าหนดผู้มีอ านาจและเง่ือนไขในการเบิก
ถอนเงินจากบัญชีจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุน 

ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการเปิดบญัชีจองซ้ือหุน้เพิ่มทุน และการ
มอบหมายใหเ้ปิดบญัชีจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนและการก าหนดผูมี้อ านาจและเง่ือนไขในการเบิกถอน
จากบญัชีจองซ้ือหุน้เพิ่มทุน 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

1. อนุมติัการเปิดบญัชีจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนตามท่ีประธานฯ เสนอ 
2. อนุมติัการมอบอ านาจให้ นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์ เป็นผูมี้อ านาจลงนามพร้อม

ประทบั       ตราส าคญัของบริษทัในเอกสารค าขอและเอกสารประกอบต่างเพื่อการเปิดบญัชีจอง
ซ้ือหุน้เพิ่มทุนแทนและในนามบริษทัเพื่อใหก้ารเปิดบญัชีเสร็จส้ิน 

3. อนุมติัการก าหนดผูมี้อ านาจในการเบิกถอนเงินจากบญัชีจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนโดย
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัเป็นผูมี้อ  านาจในการเบิกถอนเงินดงักล่าว 

 
วาระที ่17 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั 
ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปีท่ีผา่นมา ไดย้ืน่ขอ้เสนอบริการตรวจสอบบญัชีในปี 2557 น้ี 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินรายไตรมาส จ านวน 3 ไตรมาส  388,800 บาท 

ค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี 2557    350,000 บาท 

      รวม   738,800 บาท 

 

 ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้งนายไพบูล ตนักูล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 และนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3445 และนางณฐพร พนัธ์ุอุดม ผูส้อบบญัชี  รับอนุญาตเลขท่ี 3430 ในนามบริษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัประจ าปี 2557 โดยให้คน
ใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และในกรณีท่ี
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ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบี
เอเอส จ ากดั แทนได ้โดยเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาต่อไป 

มติ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตั้งนายไพบูล ตนักลู ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 และนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3445 และนางณฐพร พนัธ์ุอุดม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 ในนามบริษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัประจ าปี 2557 โดยให้คน
ใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และในกรณีท่ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบี
เอเอส จ ากดัแทนได ้โดยเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป และก าหนดค่าตอบแทนการ
สอบบญัชี ตามท่ีประธานฯ เสนอ  

 
วาระที ่18 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ 
 

ไมมี่ 

 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 

 

(ลงช่ือ)     ป ร ะ ธ า น ท่ี

ประชุม 

(นายประเสริฐ ตรีวรีานุวฒัน์) 

 

(ลงช่ือ)     เ ล ข า นุ ก า ร

บริษทั 

(นางสาวนิตา ตรีวรีานุวฒัน์)  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
ประวตัิกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

  
ช่ือ - นามสกุล นายเจริญ แท่นประจ า 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
อายุ 67 ปี 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผ่านการอบรม 

- DCP รุ่นท่ี 88/2007 ,  ACP รุ่นท่ี 14/2006, 
  DAP รุ่นท่ี 56/2006 ,  QSR  รุ่นท่ี  4/2006 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตัิการท างาน 2555- ปัจจุบนั     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 
2555- ปัจจุบนั     อนุกรรมการติดตามการประเมินผล 
                            โครงการกองทุนรอบโรงไฟฟ้า  
                             ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 
2555 – ปัจจุบนั    คณะกรรมการติดตามประเมินการตรวจการณ์ 
                             แบบบูรณาการ   ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
2553 – ปัจจุบนั    คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล   
                             กระทรวงพลงังาน 
2549 – 2550         ผูต้รวจราชการ  กระทรวงพลงังาน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ
ก่อให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 4 ปี  
จ านวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการในรอบปี 2557 

7 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 7 คร้ัง 
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ประวตัิกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

 

ช่ือ - นามสกุล นายธีรชยั   อรุณเรืองศิริเลิศ 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
อายุ 37 ปี 
ประวตัิการศึกษา ปริญญาโท :  บญัชีมหาบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปริญญาตรี  :  บญัชีบณัฑิต   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผ่านการอบรม 

- DAP รุ่นท่ี 113/2014 , DCP รุ่นท่ี 199/2015   
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตัิการท างาน 2557 - ปัจจุบนั   กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป  
2553 – ปัจจุบนั   อาจารยป์ระจ า  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
                            มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2554–ปัจจุบนั     ผูแ้ทนสภาวชิาชีพบญัชี ผูต้รวจสอบหลกัสูตรการบญัชี              

สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
2552 – 2553       หุน้ส่วนผูจ้ดัการ  

ARUN CONSULTING GROUP CO., LTD 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ
ก่อให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 
จ านวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการในรอบปี 2557 

6 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 6 คร้ัง 
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ประวตักิรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ 

 

ช่ือ - นามสกุล นางสาวกาญจนา  ริมพณิชยกิจ 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตง่ตั้ง กรรมการ 

อายุ 55 ปี 

ประวตักิารศึกษา ปริญญาตรี :    มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผ่านการอบรม 
- DAP รุ่นท่ี 103/2013 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน 2555 – ปัจจุบนั   รองกรรมการผูจ้ดัการ  
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 

2538 – ปัจจุบนั    กรรมการบริษทั  
บจก. ราชพฤกษว์ศิวกรรม 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/

ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์

 

 -ไมม่ี- 

จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่ง

กรรมการ 

 4 ปี 

จ านวนครั้งในการเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการในรอบปี 2557 

 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งส้ิน 7 ครั้ง  

 

 

 

 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ ทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ16.  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัต่อไปน้ี 

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

             (2)     ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม   (1)  เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้  ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ  จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อย

เพียงใดก็ได ้

            (3)      บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อก

เสียงช้ีขาด 

ข้อ17.   ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) 

เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้  ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน

หน่ึงในสาม(1/3)   กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้

กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น   ให้จบัสลากกนัส่วนปี

หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ข้อ18.   นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1)   ตาย 

(2)   ลาออก 

(3)   ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ย 

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(4)   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 20. 

(5)   ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
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ข้อ20.  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสียงไม่่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4)  ของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ22.  กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั  เบ้ียประชุม 

บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน  ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม โดยอาจก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือให้

มีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิ

ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ขอ้ความตามวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือ

ลูกจา้งของบริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งบริษทั 

ข้อ31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน  นบัแต่

วนัส้ินสุดรอบปีของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง    ให้เรียกวา่การ

ประชุมวิสามัญ  โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะ

เห็นสมควร  ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

หรือผูถื้อหุ้นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ (25) คน  ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้น

ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั

เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี

คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุ้น

ดงักล่าว 

ข้อ32.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจน

วา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมติัหรือพิจารณา แลว้แต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน

เร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลง

โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั  เป็นเวลาติดต่อกนัไม่

นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัใกลเ้คียง

หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
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ข้อ33.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่า

ยีสิ่บห้า (25) คน หรือไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด  และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่

หน่ึงในสาม (1/3)  ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง  หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นได้เรียกนัด

เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นการระงบัไป ถ้าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม

เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่  และในกรณีน้ีให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่เจ็ด 

(7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม  

ข้อ34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม 

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ให้ท่ีประประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 

ข้อ35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หน่ึง (1) มีเสียงหน่ึง (1) และผูถื้อหุน้คนใด

มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด  ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

            (1)    ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึง (1)  เป็นเสียงช้ีขาด 

 

            (2)    ในกรณีดงัต่อไปน้ี  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงคะแนน 

                     (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

                     (ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนเป็นของบริษทั 

                   (ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมดหรือ

บางส่วนท่ีส าคญั   การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบ

รวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั  

                    (ง)  การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

  (จ)  การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
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     (ฉ)  การเลิกบริษทั 

  (ช)  การออกหุน้กูข้องบริษทั 

  (ซ)  การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 

 

ข้อ36   กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 

            (1)   รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

            (2)   พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน 

            (3)   พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

            (4)   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

            (5)   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

            (6)   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีและ 

            (7)   กิจการอ่ืนๆ 

 

ข้อ44.  หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนองจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ หา้ม

มิใหจ่้ายเงินปันผล 

เงินปันผลนั้นใหแ้บ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกนั เวน้แต่ในกรณีบริษทัออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้หุ้น 

บุริมสิทธิไดรั้บเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามท่ีก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผล

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้เป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไร

สมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น  และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลง

มติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน

หนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 

 

ข้อ45.  บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไร

สุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมรจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ 

(10) ของทุนจดทะเบียน 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
 

ข้อมูลเกีย่วกบักรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้  สามารถท่ีจะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุม
แทนโดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  

 

 
 
 

 
ช่ือ-นามสกุล      : นายวศิิษฎ ์ อคัรวเินค 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
อาย ุ                    : 67 ปี 
ท่ีอยู ่ :  31/46 หมู่ท่ี 9 ต.บางกระสอ  อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 
ส่วนไดเ้สียในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่มี- 
 

 
 

 
 

 
ช่ือ-นามสกุล      :   นายเจริญ ประจ าแท่น 
ต าแหน่ง :  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ                    : 67 ปี 
ท่ีอยู ่ :  65/55 หมู่ 4 แขวงจรเขบ้วั  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  
ส่วนไดเ้สียในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่มี- 

 

 
 
 

 
ช่ือ-นามสกุล      : นายธีรชยั อรุณเรืองศิริเลิศ 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ                    : 37 ปี 

            ท่ีอยู ่   : 1178/178 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร  
                          กรุงเทพมหานคร 
            ส่วนไดเ้สียในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่มี- 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียน วธิีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 ของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ก าหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้
ร่วมประชุม และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนผูถื้อหุ้น (ผูรั้บมอบฉนัทะ) ท่ีจะมาเขา้
ร่วมประชุม โปรดน าหนงัสือนดัประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนงัสือมอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัประชาชน
หรือเอกสารแสดงตนท่ีราชการออกให้มาแสดง เพื่อยนืยนัตนในการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือ
ผูแ้ทนของ     ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 1) เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุ เช่น             

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

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม ใหแ้สดงเอกสารและหลกัฐานดงัน้ี 
2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอก

ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูถื้อหุ้น (ผูม้อบฉนัทะ) และผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท และ    ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

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

2.3 ส าเนาเอกสารของผูรั้บมอบฉนัทะท่ีส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1และผูรั้บ
มอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ตาม
ขอ้ 1 

1.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงมีขอ้ความให้เห็นวา่ ผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคล   ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ)  
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2. กรณผู้ีถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอก
ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบ
ฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

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

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

2.4 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 
1 และผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย      
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

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

หนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่งหลกัฐานต่อไปน้ีเพิ่มเติม 
1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้คสัโตเดียน (Custodian) 

เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และ
ขีดฆ่า     ลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

2) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ    
คสัโตเดียน (Custodian)  

ทั้งน้ีเอกสารท่ีมีตน้ฉบบัเป็นภาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมดว้ย    และให้
ผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

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

ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระมรวงพาณิชยไ์ดก้  าหนดไวจ้  านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 
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-แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
-แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
-แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู ้ถือหุ้นเป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน 

(Custodian)   ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
 
ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค . สามารถติดต่อขอรับไดท่ี้ เลขานุการบริษทั โทร.

02-455-2888     หรือดาวน์โหลดได้ท่ี www.takunigroup.com และโปรดน าใบลงทะเบียนท่ีมบาร์โค้ด 
(Barcode) ปรากฎอยูม่าในวนัประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการ

ดังนี ้
1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพยีงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบ
หน่ึงเท่านั้น 
1.2 ผูถื้อหุ้นท่ีปรากฎช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ากทั้ง 3 
แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) 
 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึง โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้น
ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือกาเคร่ืองหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษทัระบุไวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 
 

3. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวเพื่อให้
ถูกตอ้งและ  มีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทั้งน้ีบริษทัไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์
ใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

 
 
 

http://www.takunigroup.com/
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4. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองส่งมายงัท่ีส านักงานเลขานุการบริษทัก่อนวนัจนัทร์ท่ี  27 เมษายน 

2558   หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมง เพื่อให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ไดมี้เวลาตรวจสอบ
เอกสารและใหท้นัเวลาเร่ิมประชุม 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยก
การลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 

 
 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง หรือ 
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ในวนัจนัทร์ท่ี 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย ์  ถนนกาญจนาภิเษก  แขวงบางแค       
เขตบางแค   กรุงเทพมหานคร   ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมในหนังสือนัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2558  (ส่ิงท่ีแนบมาดว้ยล าดบัท่ี 9) 
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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่27 เมษายน 2558 
 

ผูถื้อหุน้ บมจ.ทาคนิู กรุป๊ 

ลงทะเบียนเร่ิมเวลา 

12.00-14.00 น. 

 

มาดว้ยตนเอง       ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

 

โต๊ะลงทะเบียน       โต๊ะลงทะเบียน 

      

 

แสดงบตัรประจ าตวัและแบบฟอรม์     แสดงส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉนัทะ  

ลงทะเบียนซ่ึงพิมพบ์ารโ์คด้       และบตัรประจ าตวัของผูร้บัมอบฉนัทะ 

        - แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียนซ่ึงพิมพบ์ารโ์คด้ 

        - หนังสือมอบฉนัทะ และเอกสารมอบฉนัทะ 

 

     ตรวจหนังสือมอบฉนัทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน   และเอกสารประกอบ 

 

              รบับตัรลงคะแนน          กรณีมอบฉนัทะตามแบบ ข. หรือ แบบ. ค 

         ท่ีผูถื้อหุน้ระบุความประสงคใ์นการออกเสียง 

   เขา้หอ้งประชุม           ลงคะแนนแต่ละวาระอยา่งชดัเจนแลว้  

         จะไมไ่ดร้บับตัร 

ประธานเปิดประชุม 

   เวลา 14.00 น. 

 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดบั 

 

กรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 

ในวาระใดๆ ใหย้กมือและส่งบตัรลงคะแนน 

 

      เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยหรือ 

      งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน 

 

 ประธานหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายกล่าวสรุปผลการลงคะแนนเสียง 

          

**กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุกวาระคืนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบริษัทเมื่อเสร็จส้ินการประชุม** 
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                                    แผนที่ตั้ง  บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) 
 

 
  

 

140/1 ซอยนาวเีจริญทรัพย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์02-455-2888 
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แบบฟอรม์ขอรายงานประจ าปี  2557 

 

 

กรุณาส่งรายงานประจ าปี  2557  ในลกัษณะรูปเล่ม   
 
ฉบบัภาษาไทย       จ  านวน   .........  เล่ม 
 
ฉบบัภาษาองักฤษ  จ านวน   .........   เล่ม    มาที่ 

 
 

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