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TG  041 / 2560 

   13  มีนาคม  2560 

เรือ่ง      ขอเชิญประชุมสามญัผูถ้ ือหุน้  ประจ าป ี2560 

เรียน      ท่านผูถื้อหุน้  บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2559 ประชุมเม่ือ 

     วนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 
2. รายงานประจ าปี 2559 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. แผนท่ีตั้งการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
9. แบบฟอร์มขอรายงานประจ าปี 2559
10. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. )

ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ทาคูนิ  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีมติให้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2560 ในวนัพุธท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 
140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร    เพื่อพิจารณาเร่ือง
ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี  
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วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  
 เมื่อวนัองัคารที ่26  เมษายน    2559 

วตัถุประสงค์และเหตุผล :  บริษทัฯ จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559  เม่ือวนัองัคารท่ี 26  
เมษายน 2559  มีส าเนารายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุน้เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2559  เม่ือวนัองัคารท่ี 26  เมษายน 2559  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่ ไดมี้การบนัทึกการประชุม
ไวอ้ยา่งครบถว้น และถูกตอ้งแลว้ 

การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่ 2 รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2559 
วตัถุประสงค์และเหตุผล :  ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36  (1) ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น

ประจ าปี “พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา ” โดย
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2559 ท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน และรายงาน
ประจ าปี 2559 รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม 
(ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่2) 

การลงมติ :  ระเบียบวาระน้ีไม่ตอ้งไดรั้บการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้  เน่ืองจากเป็นระเบียบ 
วาระเพื่อทราบ  

 

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 าเนินงานปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2559 ท่ี ส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินรวมของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย  และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริทซ่ึงประกอบดว้ย  งบแสดงฐานะการเงินรวมและ
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับรอบ
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บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และไดผ้่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และผ่านการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัฯ แล้ว ทั้งน้ีฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ส าหรับปี 2559 สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 
ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท 
                หน่วย : ลา้นบาท (ยกเวน้ก าไรต่อหุน้) 

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
รวมสินทรัพย ์ 1,358.96 785.25 
รวมหน้ีสิน 501.33 49.11 
ทุนจดทะบียนออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 400.00 400.00 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 804.19 736.14 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
รวมรายได ้ 1,589.19 860.01 
ก าไรเบด็เสร็จส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 16.28 22.60 
ก าไรต่อหุ้นของบริษัทใหญ่ (บาทต่อหุ้น) 0.021 0.029 

 

 รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่ 2) 
การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2559  และการจ่ายเงินปันผล  
วตัถุประสงค์และเหตุผล :  บริษทัฯ มีก าไรสุทธิส าหรับปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี 2559 

จ านวน 22.60  ลา้นบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษทัฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
ไดต้ามมาตรา 115     แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 ซ่ึง
ก าหนดวา่  “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมี
ผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น      และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป”  นอกจากน้ีมาตรา116   แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 45 ซ่ึงก าหนดวา่ “บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะ
มีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” อน่ึงบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี 
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ในปี 2559  บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 22.60 ลา้นบาท  คณะกรรมการบริษทัจึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ  0.03125  บาท  รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 25,000,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 110.63 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  โดยคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติั
การจ่ายเงินปันผลจากการประชุมคร้ังท่ี 2/2560  เม่ือวนัองัคารท่ี  28  กุมภาพนัธ์  2560  โดยเป็นการจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับรอบระยะเวลาส าหรับงวด วนัท่ี 1 มกราคม 2559 – วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ไม่นอ้ยกวา่   ร้อยละหา้  (5) เป็นจ านวนเงิน 1,130,000 บาท  
 

ตารางเปรียบเทยีบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา    
                     

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล 
ปี 2559 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2558 

1. ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ (บาท) 22,598,348 28,616,088 
2. จ  านวนหุน้ (หุน้) 800,000,000 800,000,000 
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.03125 0.03270 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 25,000,000 26,156,000 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิแต่ละปี (ร้อยละ) 110.63 91.40 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล  โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for 
Dividend) ในวนัพฤหัสบดีท่ี 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัศุกร์ท่ี 17 มีนาคม  
2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 25 พฤษภาคม 2560 
 การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่ 5 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของ
บริษทัฯ   ขอ้ 17 ก าหนดให้ “ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้ จ  านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้  ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม(1/3) กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ
ต าแหน่งอีกได ้กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบั
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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) นายเจริญ        ประจ าแท่น               กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(2) นายประเสริฐ  ตรีวีรานุวฒัน์            กรรมการ (ท่ีเป็นผูบ้ริหาร) / ประธานกรรมการบริการ  
(3) นางสาวกาญจนา    ริมพณิชยกิจ      กรรมการ /  กรรมการบริหาร 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  (ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายเจริญ  ประจ าแท่น / นาย
ประเสริฐ    ตรีวีรานุวฒัน์ /  นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า บุคคลดงักล่าว เป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเป็นผูท่ี้ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ
รับผิดชอบ มีความระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดประวติัและผลงานโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (ส่ิงที่ส่งมา
ด้วยล าดับที ่3) 

การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2560 
วตัถุประสงค์และเหตุผล :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดให้   

“ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดแก่กรรมการ เวน้แต่เป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั” 
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22 ก าหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงิน
รางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน”  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2560 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม  เงินบ าเหน็จ  และผลตอบแทนอ่ืนเป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) โดยค านึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภทธุรกิจและ
ความเก่ียวโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ   ซ่ึงสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และ
อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการท าหนา้ท่ี  และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีทีผ่่านมา 
 

คณะกรรมการ 

ปี 2560  
 (ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2559 

ค่าตอบแทน
รายเดือน / คน 

ค่าเบ้ียประชุม
ต่อคร้ัง / คน 

ค่าตอบแทน
รายเดือน / คน 

ค่าเบ้ียประชุมต่อ
คร้ัง / คน 

ประธานกรรมการบริษทั 30,000 บาท ไม่มี 30,000 บาท ไม่มี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ไม่มี 30,000 บาท ไม่มี 
กรรมการอิสระ 25,000 บาท ไม่มี 25,000 บาท ไม่มี 
กรรมการ ( ท่ีเป็นผูบ้ริหาร ) ไม่มี 10,000 บาท ไม่มี 10,000 บาท 
กรรมการ  ไม่มี 10,000 บาท ไม่มี 10,000 บาท 

 

การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

 
วาระที ่ 7 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

ประจ าปี 2560 
วตัถุประสงค์และเหตุผล :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้    

“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    จดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีทุก 5 ปีโดยบริษทัฯ 
สามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมได”้ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  :  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 เน่ืองจากมีมาตรฐาน และมีความ
เช่ียวชาญในการสอบบญัชีรวมทั้งยงัสามารถให้ค  าแนะน า  ให้ค  าปรึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัการบญัชี  ภาษีอากร  
และระบบการควบคุมภายใน 
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 นอกจากนั้นเม่ือไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอตัราค่าสอบบญัชีในระดบัเดียวกนัแลว้เห็น
วา่ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั   มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชี
คนหน่ึงต่อไปน้ี หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั  เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
ฯ และลงนามในรายงานการสอบบญัชี  

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

 
ตารางเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชีในปีทีผ่่านมา 

      รอบปีบัญชี ผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 

2560 (ปีทีเ่สนอ) บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั  900,000* 
2559 บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั 813,000 

 * ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดท่ีเกิดข้ึนจริงระหวา่งการปฏิบติังาน 
 

ทั้งน้ีบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มี
ความสัมพนัธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2560  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญั  ผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งนายไพบูล  ตนักูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4298 และ/หรือนายขจร
เกียรติ  อรุณไพโรจนกุลผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3445 และ/หรือนางณฐพร  พนัธ์ุอุดมผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3430 และ/หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซ่ึงเป็น
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 
โดยมีค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 900,000 บาท (เกา้แสนบาทถว้น) 

การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่8 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”้ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอ
ใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดไวใ้นการประชุมคร้ังน้ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นบริษทั ทาคูนิ  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   เขา้ร่วมประชุมในวนัองัคารท่ี 26 
เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3    บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   เลขท่ี 140/1 ซอยนาวี
เจริญทรัพย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร   และเพื่อใหก้ารลงทะเบียนเพื่อเขา้
ประชุมผูถื้อหุน้สะดวกรวดเร็ว บริษทัฯ จะจดัใหมี้การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.  
เป็นตน้ไป  

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ฉบับน้ี พร้อมทั้ งเอกสาร
ประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

ท่ี www.takunigroup.com 
ผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง กรุณาถือบตัรประจ าตวัประชาชนมาแสดง ส่วนผูถื้อหุ้นท่านใด

ไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองได ้ บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.   (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ี
ง่ายไม่ซบัซอ้น)  แบบ ข.  และแบบ ค.  ( แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ) (ส่ิงทีส่่งมาด้วย หมายเลข 10 ) พร้อมอากร
แสตมป์ 20 บาท ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อให้ผูถื้อหหุน้สามารถใชไ้ดต้ามความเหมาะสมดว้ย   พร้อมแนบ
เอกสารหรือหลกัฐาน  แสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม และน ามามอบ
ใหท่ี้ประชุมก่อนเร่ิมการประชุม   

ผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก
และดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได้ 
(หนังสือมอบฉันทะแบบ ค . สามารถดิดต่อขอรับได้ท่ีเลขานุการบริษทั หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดท่ี้ www.takunigroup.com )  
ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอแนะน าใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะ

มอบฉนัทะท่ีละเอียด  ชดัเจน  ตายตวั  
ผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงของบริษทัฯ เป็นผูรั้บ

มอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษทัฯ มีกรรมการอิสระท่ีสามารถรับมอบฉันทะ
จากท่านไดด้งัน้ี 

 

http://www.gcapital.co.th/
http://www.takunigroup.com/
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(1)  คุณวศิิษฎ ์     อคัรวเินค  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
(2) คุณกววีฒัน์   ทรงสกุลเกียรติ  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะตาม ( ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่5) 
  

ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคท่ี์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงแทนท่าน  ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมส าเนาบตัรประชาชนของท่านท่ีลงลายมือช่ือ  
กลบัมาท่ีบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม   
 ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการได้รับหนังสือรายงานประจ าปี 2559  ในลกัษณะรูปเล่ม  กรุณากรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์มขอรายงานประจ าปี 2559  (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9) ให้บริษทัในวนัประชุมหรือส่งโทรสาร

แบบฟอร์มมาท่ี  02- 455-2763 หรือส่ง อีเมลลม์าท่ีเลขานุการบริษทั thanasa.k@takuni.com  
บริษทัฯ ใคร่ขอใหท้่านผูถื้อหุ้นไดโ้ปรดทราบและปฏิบติัตามเง่ือนไข และวธีิการลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้ การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนดงัท่ีก าหนดในเอกสาร (ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่6) 
และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน าหนงัสือนดัประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุมมาแสดงเพื่อยนืยนัตนในการ เขา้ร่วมประชุมดว้ย (ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่7) 

ทั้งน้ีเพื่อให้ท่านผูถื้อหุ้นไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์
ของท่านอย่างเต็มท่ี หากท่านมีค าถามท่ีตอ้งการให้ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอในคร้ังน้ี 
สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามา ท่ีบ ริษัทฯ โดยใช้จดหมาย อิ เล็กทรอนิกส์มา ท่ี เลขา นุการบ ริษัท 
thanasa.k@takuni.com  หรือโทรสารหมายเลข 02-455-2763  

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้   (ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8)  

 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

        
 

( นางสาวธนษา  กิตติรดานนัท ์) 
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ :   นางสาวธนษา   กิตติรดานนัท ์
       เลขานุการบริษทั โทร.02-455-2888  ต่อ 861   โทรสาร. 02-455-2763 

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
วนัองัคาร ที ่26 เมษายน  2559  

 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารทาคูนิ  
เลขที ่140/1 ซอยนาวเีจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 

 

                     เปิดประชุมเวลา  14.00 น. 
 

คุณวิศิษฎ์   อัครวิเนค  ประธานกรรมการ  ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ประธานฯ  กล่าวเปิด
การประชุมและแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  ขณะท่ีเร่ิมการประชุมมีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 23  รายและ
ผูรั้บมอบฉนัทะจ านวน 8  รายรวมทั้งหมดเป็นจ านวน 31  ราย  นบัจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน  554,852,789   หุ้นคิด
เป็นร้อยละ 69.3566%  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองค์ประชุม  ตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 

คุณธนษา  กิตติรดานันท์ เลขานุการบริษัท ท าหน้าท่ีเลขานุการท่ีประชุม  โดยเลขาท่ีประชุม  ได้
แนะน าคณะกรรมการบริษทั  คณะผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   ตัวแทนอิสระซ่ึงเป็นผูแ้ทนในการนับ
คะแนน  ท่ีเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 
 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  

1. คุณวศิิษฎ ์           อคัรวเินค ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. คุณเจริญ             ประจ าแท่น ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. คุณชูพงศ ์            ธนเศรษฐกร                       ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

4. คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์   ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 
5. คุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ   กรรมการ 
6. คุณนิตา  ตรีวีรานุวฒัน์   กรรมการ 
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กรรมการบริษัททีล่าประชุม 
1.คุณธีรชยั               อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 
ทั้งน้ีกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีคิดเป็นร้อยละ  85.71 ของกรรมการทั้งหมดของบริษทั 

คณะผู้บริหาร 
1. คุณเจริญชยั อ านาจสมบูรณ์สุข รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายความปลอดภยั 
2. คุณฉตัรประภา จนัทร์ศรี  รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายขาย 
3. คุณฐิติมา ธนาปกิจ  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. คุณธนษา           กิตติรดานนัท ์                   เลขานุการบริษทั 
5. คุณสมชยั      กา้นบวัแกว้                            กรรมการบริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ  ากดั 

               กรรมการบริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากดั 
               กรรมการบริษทั ราชพฤกษว์ศิวกรรม จ ากดั 

 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

คุณไพบูล ตนักลู หวัหนา้ทีมสอบบญัชี จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
ตัวแทนอสิระซ่ึงเป็นผู้แทนในการนับคะแนน 

บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 

ประธานฯ  มอบหมายให้เลขาท่ีประชุม ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุม  และวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน  ในวาระต่าง ๆ  โดยเลขานุการฯ  ไดช้ี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  การออกเสียง
ลงคะแนน  การนบัคะแนน  และการประกาศผลคะแนนใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ 

เลขาท่ีประชุม  เรียนช้ีแจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  การออกเสียงลงคะแนน  การนบั
คะแนน  และการประกาศผลคะแนน  ดงัน้ี 
การสอบถามหรือแสดงความเห็น 

ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมีขอ้สงสัยจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะน าตวัโดย
แจง้  ช่ือ-นามสกุล และแจง้เร่ืองท่ีตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็นนั้น  ขอให้เป็นการสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง 
เม่ือท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะไดล้งทะเบียนแล้ว ท่านจะไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ โดยการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให ้1 หุน้มีสิทธิออกเสียงได ้1 เสียง  
ในการประชุมแต่ละวาระนั้น ท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งยื่นบตัรลงคะแนนให้ตรงกบัวาระ

ท่ีมีการเรียกเก็บบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ  
ท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่านใดเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บ

มอบฉนัทะท่านนั้น กรอกใบลงคะแนนเสียงท่ีบริษทัฯ จดัให ้และมอบใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ในกรณีท่ีท่าน
ไม่ด าเนินการดงักล่าว ใหถื้อวา่ท่านเห็นชอบกบัมติตามวาระท่ีไดน้ าเสนอ  

หากท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะท าเคร่ืองหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบตัรเสีย 
ยกเวน้ผูถื้อหุน้ต่างประเทศท่ีแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทย ในกรณีท่ีบตัรเสีย  บริษทัฯจะถือวา่ท่านงดออก
เสียงกบัมติตามวาระท่ีไดน้ าเสนอ 

ในการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง ท่านท่ีไม่ไดส่้งใบลงคะแนนบริษทัฯ จะถือวา่ท่านเห็นดว้ยกบั
วาระนั้น  บริษทัฯ ไดใ้ชร้ะบบBarcode ในการนบัการออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

วาระที่ 1, 3 ,4 , 5 , 6 , 8  เป็นวาระปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียง 

วาระที่ 2  เร่ือง รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2559  เป็นเร่ืองเสนอเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน
ในวาระน้ี   

วาระที่ 7  เร่ือง พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2559  โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง 

ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะท่ียืน่ใบมอบฉนัทะ แบบ ข. ซ่ึงผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษทัฯ 
ไดน้ าคะแนนเสียงของท่านไปบนัทึกไวใ้นระบบเพื่อลงมติส าหรับวาระนั้น ๆ แลว้  โดยผูรั้บมอบฉันทะไม่
ตอ้งกรอกแบบลงคะแนนใด ๆ อีก 

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ จะแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงใน
วาระถดัไป  

ทั้งน้ีเม่ือส้ินสุดการประชุมฯ บริษทัฯ ขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่าน  มอบใบ
ลงคะแนนท่ีเหลือทั้งหมดให้กบัเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ เพื่อน าคะแนนของท่านไปบนัทึกไวใ้นระบบการนบั
คะแนน 

เลขาที่ประชุม  ไดเ้ชิญตวัแทนอาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้น 1 ท่าน คือนางสาวเมริกา  ตรรกวาทการ ท า
หนา้ท่ีเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมสังเกตุการณ์  และเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัยใดๆ   ประธานฯ  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2558 เมื่อวนัที ่2 ธันวาคม 2558 
 ประธานฯ  ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 

2 ธนัวาคม  2558   โดยเชิญเลขานุการฯ  เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
เลขาที่ประชุม เรียนช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่า  บริษทัฯ  ได้จดัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 

1/2558  เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหก้บักระทรวงพาณิชย ์ และได้
ส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้    

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้  เห็นวา่ไดมี้การบนัทึกวาระการประชุมไวอ้ยา่งครบถว้น  และ
ถูกตอ้งแลว้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมี
ขอ้สอบถามเพิ่มเติม  ประธานฯ  จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ัง
ท่ี 1 /2558 เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2558  ตามรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

มติ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี 1/2558เม่ือ
วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2558 

โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  562,171,508  เสียง ( คิดเป็นร้อยละ 100.000 ) 
ไม่เห็นดว้ย       0  เสียง ( คิดเป็นร้อยละ   0.0000 ) 
งดออกเสียง                   0  เสียง ( คิดเป็นร้อยละ      0.0000 ) 

 
วาระที ่2 รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2558 

ประธานฯ  ไดเ้ชิญใหคุ้ณนิตา  ตรีวรีานุวฒัน์  ในฐานะกรรมการ  เป็นผูช้ี้แจงรายงานกิจการ 
ประจ าปี 2558  ดงักล่าว  

คุณนิตา ตรีวรีานุวฒัน์  กรรมการบริษัท  ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมโดยแบ่งแยกธุรกิจเพื่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจไดง่้ายข้ึนดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี บริษทัแบ่งยอ่ยทั้งหมด 6 บริษทั 
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โดยรายไดร้วมของปี 2558 เพิ่มข้ึน 148.34 ลา้น ซ่ึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยรายไดจ้ากการจ าหน่าย
แก๊ส LPG ลดลงเน่ืองจากราคาน ้ ามนัท่ีลดลง  รายไดห้ลกัส่วนใหญ่มาจากธุรกิจก่อสร้าง โดยแผนธุรกิจในปี 
2559 คือ 

1. ดา้นแก๊สโดยจะเปิดคลงัปทุม ซ่ึงจะท าการเปิดในเดือน พฤษภาคม 2559 เพื่อใชส้ าหรับ
การกระจายสินคา้เพิ่มข้ึน  

2. ดา้นการขนส่งโดยมีการท าสัญญาการขนส่งแอมโมเนียกบัทาง บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 

3. ดา้นทดสอบไดท้ าการเปิดบริษทั ราชพฤกษว์ศิวกรรม จ ากดั (สาขาระยอง) และอนาคต
ขา้งหนา้จะท าการเปิดบริษทั ท่ีหาดใหญ่  

4. ดา้นการก่อสร้างไดท้  าการเพิ่มทุนกบั บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั ในวนัท่ี 7  
เมษายน 2559  เดิมถือหุน้อยู ่47.72% เพิ่มเป็น 51.28% ซ่ึงปี 2559 บริษทั ซีเอ แซด ( 
ประเทศไทย ) จ  ากดั ไดมี้การเซ็นสัญญางานแลว้ 158 ลา้น  

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ  
คุณบรรจง คงพชิิต ผู้ถือหุ้น  ไดส้อบถามเพิ่มเติมในท่ีประชุมเก่ียวกบัการขนส่ง ของ บริษทั ซี เอ แซด

(ประเทศไทย) จ ากดั สามารถด าเนินการจดัท างบการเงินรวมไดเ้ลยหรือไม่ หลงัจากถือหุน้ 51.28% แลว้ 
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คุณฐิติมา ธนาปกจิ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  ไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมทราบวา่วนัท่ี 7 เมษายน  2559  
เป็นวนัท่ีบริษทัย่อย (บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากดั ) ไปลงทุนเพิ่มในบริษทั บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย) จ ากดั  จึงสามารถน างบการเงินของบริษทั ซี เอ แซด(ประเทศไทย) จ ากดั  จดัท าเป็นงบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษทัไดต้ั้งแต่วนัท่ี 7 เมษายน  2559  เป็นตน้ไป 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม  เลขาท่ีประชุมแจง้ต่อท่านผูถื้อหุ้นว่า  วาระน้ีไม่มีการ
ลงคะแนนเน่ืองจากเป็นเร่ืองแจง้เพื่อทราบ 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบรายงานกิจการประจ าปี  2558 
 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558  โดยเชิญคุณฐิติมา  ธนาปกิจ  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี
ต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 คุณฐิติมา  ธนาปกจิ  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  ไดช้ี้แจงผลการประกอบการของกลุ่มบริษทัปี  
2558  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการรายไดก่้อสร้างคลงัเพิ่มข้ึน (220 ลา้นบาท) และรายไดจ้ากการ
ทดสอบระบบความปลอดภยั เพิ่มข้ึน (12.51 ลา้นบาท) แมว้า่รายไดจ้ากการขายก๊าซ LPG และรายไดจ้ากการ
ติดตั้งระบบก๊าซรถยนตล์ดลง (9.68 ลา้นบาท) 

มีอตัราก าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึนจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีมีก าไรขั้นตน้ 25.97% และก าไรจากการปรับ
โครงสร้างตน้ทุนแก๊ส  

ทั้งน้ีอตัราก าไรขั้นต้นจากธุรกิจทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัลดลง จาก 50.19% เหลือ 
44.65% เน่ืองจากตน้ทุนบุคลากรเพิ่มข้ึนมาก นอกจากน้ีบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือส าหรับ
ระบบแก๊สในรถยนต ์เน่ืองจากสถานการณ์ราคาพลงังาน ท่ีกระทบต่อการติดตั้งใหม่ 

ก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนเน่ืองจากก าไรจากการรับเหมาก่อสร้างคลงัก๊าซ แมว้่าจะมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เพิ่มข้ึน 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน 193 ลา้นบาท เน่ืองจากลูกหน้ีงานรับเหมาก่อสร้าง 50 ลา้นบาท เงินให้
กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 84 ลา้นบาท และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จ านวน 167 ลา้นบาท โดยเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 88 ลา้นบาท และสินคา้คงเหลือลดลง 19 ลา้นบาท จากการตั้งค่าเผื่อการ
ลดมูลค่า 

มีหน้ีสินเพิ่มข้ึน 152 ลา้นบาท เน่ืองจาก เงินกูย้ืมระยะสั้น จากสถาบนัการเงิน จ านวน 214 ลา้นบาท 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายเพิ่มข้ึน 7.5 ลา้นบาท และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน เพิ่มข้ึน 3 ลา้นบาท โดย
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ลดลง 73 ลา้นบาท 
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ส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน 41 ลา้นบาท จากก าไรจากการด าเนินงานในปี 2558 จ านวน 65 ลา้นบาท และ
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559  จ  านวน 24.156 ลา้นบาท 

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2558 หนา้ท่ี 59-66 ซ่ึงไดส่้งใหก้บัท่าน  ผูถื้อหุน้พร้อม
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินรวม
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย  และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัซ่ึงประกอบดว้ย  งบแสดงฐานะการเงินรวม
และเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับรอบ
บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และไดผ้่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และผา่นการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัแลว้  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมี
ขอ้สอบถามเพิ่มเติม  ประธานฯ  จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ตามรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

มติ ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 
โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย   570,695,0080 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000) 
ไม่เห็นดว้ย         0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสียง                  0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ     0.0000) 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล  

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรประจ าปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล  โดย
เชิญเลขาท่ีประชุมเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

เลขาที่ประชุม เรียนช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบวา่  บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 
2558 โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม  บริษัทฯจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นได้ตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ทั้งน้ีบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2559  เม่ือวนัท่ี  26  กุมภาพนัธ์  2559 ท่ีประชุมมีมติให้
จ่ายเงินปันผลส าหรับรอบระยะเวลาส าหรับงวด วนัท่ี 1 มกราคม 2558 – วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในอตัราหุ้นละ  0.032695  บาท  รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 26,156,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 40 ของงบการเงิน
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รวม  ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  และบริษทัได้ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  25  
พฤษภาคม  2559 

บริษัทได้แสดงตารางเปรียบเทยีบการจ่ายเงินปันผลกบัปีทีผ่่านมาดังนี้ 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557 
1. ก าไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท) 64,819,316 27,178,094 
2. จ  านวนหุน้ 
   2.1 จ านวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล (หุน้) 
   2.2 จ านวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผลประจ าปี (หุน้) 

 
- 

800,000,000(2

) 

 
15,000,000(1) 
400,000,000 

3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 
   3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 
   3.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 

0.032695 
- 

0.032695 

0.46 
0.40 
0.06 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 26,156,000 30,000,000 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิแต่ละปี 
(ร้อยละ) 

40 110 

(1) จ านวนหุน้ ก่อนจดทะเบียนเขา้ตลาด  MAI 
(2) จ านวนหุน้ ณ วนัท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนและช าระเตม็มูลค่าแลว้เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2559 
             และไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานประจ าปี ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย   ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 5 เป็นจ านวนเงิน 1,420,000 บาท  

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558และการจ่ายเงินปัน
ผล  โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวนัพุธท่ี 16 มีนาคม 2559 
และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัพฤหสับดีท่ี 17 มีนาคม  2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพุธท่ี 25 
พฤษภาคม 2559 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมี
ขอ้สอบถามเพิ่มเติม  ประธานฯ  จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรประจ าปี 2558 และการ
จ่ายเงินปันผล  ตามรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

มติ  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ  0.032695  บาท  รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 
26,156,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 40 ของงบการเงินรวม  ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  และ
บริษทัไดก้ าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  25  พฤษภาคม  2559 



 

18 

 

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวนัพุธท่ี 16 มีนาคม 
2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัพฤหสับดีท่ี 17 มีนาคม  2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพุธ
ท่ี 25 พฤษภาคม 2559  และไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานประจ าปี ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย   
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 เป็นจ านวนเงิน 1,420,000 บาท  

 
โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  570,695,008 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000) 
ไม่เห็นดว้ย      0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสียง      0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ     0.0000) 

  
วาระที ่5   พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  โดย
เชิญเลขาท่ีประชุม   เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

ทั้งน้ีเพื่อเป็นไปตามหลกัธรรมมาภิบาล  และความโปร่งใส  ประธานฯจึงเชิญคุณเจริญ  ประจ าแท่น
เป็นประธานในท่ีประชุมแทน     และเรียนเชิญผูถู้กเสนอช่ือดงักล่าวออกจากห้องประชุม  เพื่อเปิดโอกาสให้
ท่านผูถื้อหุน้ไดส้อบถาม  และแสดงขอ้คิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

เลขาท่ีประชุม เรียนช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่า  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ   ขอ้ 17 ก าหนดให้ “ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออก
จากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้ จ  านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้  ก็
ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม(1/3) กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มา
รับต าแหน่งอีกได ้กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น   ใหจ้บั
สลากกนัส่วนปีหลงัๆ  ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง”   และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 36 (4) ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัประจ าปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทน
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ” ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ไดแ้ก่  

1. คุณวศิิษฎ ์  อคัรวเินค              ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. คุณชูพงศ ์  ธนเศรษฐกร             ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

3. คุณนิตา     ตรีวรีานุวฒัน์            กรรมการบริษทั 
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คณะกรรมการบริษทั (ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) พิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ คุณวิศิษฎ์  อคัรวิเนค  คุณชูพงศ ์ 
ธนเศรษฐกร  และคุณนิตา  ตรีวีรานุวฒัน์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมต่อไปอีก
วาระหน่ึง  

โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า บุคคลดงักล่าว เป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเป็นผูท่ี้ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความ
รับผิดชอบ มีความระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต  ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ดังนั้นจึงเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ีจะกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใน
คณะกรรมการชุดเดิมของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมี
ขอ้สอบถามเพิ่มเติม  ประธานฯ  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ  ตามรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

เลขาที่ประชุม  แจง้ต่อท่านผูถื้อหุ้นว่า  วิธีการออกเสียงลงคะแนน  จะมีการออกเสียงลงคะแนน  
แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ได้แก่ คุณวิศิษฎ์  อคัรวิเนค  คุณชูพงศ์  ธนเศรษฐกร  และคุณนิตา  ตรีวีรา
นุวฒัน์ตามล าดบั 

 
มติ ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้ท่ีได้รับการ

เสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
5.1 อนุมัติแต่งตั้ง คุณวศิิษฎ์  อคัรวเินค  ด ารงต าแหน่ง  ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประ ชุม และ

ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  570,695,008 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000) 
ไม่เห็นดว้ย      0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสียง       0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ     0.0000) 
 
5.2 อนุมัติแต่งตั้ง คุณชูพงศ์  ธนเศรษฐกร ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  
โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย  570,695,008 เสียง (คิดเป็นร้อยละ   98.2954) 
ไม่เห็นดว้ย       0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสียง     5,203,700   เสียง (คิดเป็นร้อยละ     1.7046) 

   
5.3 อนุมัติแต่งตั้ง คุณนิตา   ตรีวรีานุวฒัน์ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั (และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกั

ธรรมาภิบาลท่ีดี  และเพื่อความโปร่งใสคุณนิตา  ตรีวรีานุวฒัน์  ไดง้ดออกเสียงในวาระน้ี) 
โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  418,085,006 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 73.2589) 
ไม่เห็นดว้ย       0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ     00.0000) 
งดออกเสียง   152,610,002 เสียง (คิดเป็นร้อยละ  26.7411)  
 

วาระที ่6  พจิารณาอนุมัติการเพิม่จ านวนกรรมการของบริษัท 7 ท่านเป็น 8 ท่านโดยพจิารณาแต่งตั้งนายสมชัย  
ก้านบัวแก้วเป็นกรรมการของบริษัทเพิม่เติม 

ประธาน ฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายสมชยั กา้นบวัแกว้เขา้เป็นกรรมการบริษทัเพิ่มเติม โดย
เชิญเลขาท่ีประชุม   เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

เลขาที่ประชุม เรียนช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่าคณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
จ านวน 1 ท่าน ดังนั้ นจ านวนกรรมการของบริษัทจะเพิ่มข้ึนจาก 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นายสมชยั  กา้นบวัแกว้ ด ารงต าแหน่งกรรมการ
คนใหม่ของบริษทัเน่ืองจากนายสมชยั กา้นบวัแกว้ เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจ 
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานและการบริหารจดัการของบริษทัตลอดจนมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชันจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ีขอแกไ้ขเพิ่มเติมช่ือกรรมการในหนงัสือรับรองบริษทั จากกรรมการ 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยเพิ่มนายสมชยั  
กา้นบวัแกว้ โดยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการบริหารเพิ่มเติม 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมี
ขอ้สอบถามเพิ่มเติม  ประธานฯ  จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเพิ่มจ านวนกรรมการของบริษทั 7 ท่านเป็น 
8 ท่านโดยพิจารณาแต่งตั้ งนายสมชัย  ก้านบัวแก้ว  โดยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหารเพิ่มเติม 

มติ ท่ีประชุมมีมติพิจารณาการเพิ่มจ านวนกรรมการของบริษทั 7 ท่านเป็น 8 ท่านโดยพิจารณา
แต่งตั้งนายสมชยั  กา้นบวัแกว้โดยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการบริหารเพิ่มเติม 
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โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   570,348,308 เสียง (คิดเป็นร้อยละ   (99.9392) 
ไม่เห็นดว้ย                        85,900 เสียง (คิดเป็นร้อยละ    (0.0151) 
งดออกเสียง          260,800 เสียง (คิดเป็นร้อยละ     (0.0457) 
 

วาระที ่7   พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2559  
 คุณเจริญ  ประจ าแท่น ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เชิญคุณวิศิษฎ์  อคัรวิเนค  คุณชูพงศ์   ธน

เศรษฐกร  และคุณนิตา  ตรีวรีานุวฒัน์ กลบัเขา้มาในท่ีประชุม 
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2559 โดยเชิญเลขาท่ี

ประชุม   เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
เลขาที่ประชุม เรียนช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่า  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

มาตรา 90 ก าหนดให้   “ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดแก่กรรมการ เวน้แต่เป็นค่าตอบแทนตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั” และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22 ก าหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน”  

ทั้ งน้ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 เป็นรูปแบบรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม เงินบ าเหน็จ และผลตอบแทนอ่ืนๆ 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) โดยค านึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภทธุรกิจ
และความเก่ียวโยงกับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และ
อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการท าหนา้ท่ี  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประธานกรรมการบริษัท  
ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจ านวน 30,000 บาท/คน/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจ านวน 30,000 บาท/คน/เดือน 
กรรมการอสิระ  
ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจ านวน 25,000 บาท/คน/เดือน 
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร 
ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมจ านวน 10,000 บาท/คน/คร้ังท่ีเขา้ประชุม 
( ทั้งน้ีถา้มีการรับต าแหน่งมากกวา่หน่ึงต าแหน่งใหรั้บค่าตอบแทนเพียงต าแหน่งเดียวในอตัราท่ีสูง

ท่ีสุด) 
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และในปี 2558 บริษทัฯไดจ่้ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ต่อจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมเป็น
จ านวนเงิน 727,000 บาท  ส่วนกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารทั้ง 3 ท่านไม่ขอรับค่าเบ้ียประชุม   

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมี
ขอ้สอบถามเพิ่มเติม  ประธานฯ  จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2559   
ตามรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

มติ  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2559 เป็นรูปแบบรายเดือน โดยจ่ายเป็นค่า
เบ้ียประชุม  เงินบ าเหน็จ และผลตอบแทนอ่ืนๆ ในส่วนกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารไดรั้บค่าตอบแทนเป็น
เบ้ียประชุม/คร้ังท่ีเขา้ประชุม เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท( สองลา้นบาทถว้น)  

โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  570,695,008 เสียง (คิดเป็นร้อยละ  100.0000) 
ไม่เห็นดว้ย        0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ      0.0000) 
งดออกเสียง        0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ      0.0000) 

 
วาระที ่8  พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559  

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2259 โดยเชิญเลขานุการฯ   เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

เลขาที่ประชุม เรียนช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่า  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 120 ก าหนดให้    “ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บญัชีของบริษทัฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 
ก าหนดให้ “ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ  พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั”   
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 36 (6) ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัประจ าปี “พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี ”  และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์มี
ประกาศเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548  “ให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    จดัให้มีการ
หมุนเวียนผูส้อบบญัชีทุก 5 ปี โดยบริษทัฯ สามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสังกดัส านกังานสอบบญัชี
เดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมได”้  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ ประจ าปี 2559 เน่ืองจากมีมาตรฐาน และมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีรวมทั้งยงัสามารถให้
ค  าแนะน า  ใหค้  าปรึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัการบญัชี  ภาษีอากร  และระบบการควบคุมภายใน 
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 นอกจากนั้นเม่ือไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอตัราค่าสอบบญัชีในระดบัเดียวกนัแลว้เห็น
วา่ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั   มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชี
คนหน่ึงต่อไปน้ี หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯ และลงนามในรายงานการสอบบญัชี   
  1. นายไพบูล  ตนักลู                         ทะเบียนใบอนุญาตเลขท่ี 4298 

 2. นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล  ทะเบียนใบอนุญาตเลขท่ี  3445 
 3. นางณฐพร  พนัธ์ุอุดม                    ทะเบียนใบอนุญาตเลขท่ี 3430 
ทั้งน้ีบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มี

ความสัมพนัธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2559 เป็นเงินจ านวน 813,000 บาท (แปดแสนหน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น) ซ่ึงไม่รวมค่าใชจ่้าย
เบด็เตล็ดท่ีเกิดข้ึนจริงระหวา่งการปฏิบติังาน 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญั  ผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งนาย
ไพบูล  ตนักูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4298  หรือนายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3445  หรือนางณฐพร  พนัธ์ุอุดม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3430   หรือ
ผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2559 โดยมีค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 813,000  
(แปดแสนหน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น) ซ่ึงไม่รวมค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดท่ีเกิดข้ึนจริงระหวา่งการปฏิบติังาน 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมี
ขอ้สอบถามเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 ตามรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
 มติ  ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559     โดย
แต่งตั้งนายไพบูล  ตนักูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4298 และ/หรือนายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจ
นกุลผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3445 และ/หรือนางณฐพร  พนัธ์ุอุดมผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 3430 และ/หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2559 โดยมีค่าสอบบญัชี
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 813,000 บาท (แปดแสนหน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น) ซ่ึงไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดท่ี
เกิดข้ึนจริงระหวา่งการปฏิบติังาน 
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โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  570,695,008 เสียง (คิดเป็นร้อยละ    100.0000) 
ไม่เห็นดว้ย                   0  เสียง (คิดเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสียง                   0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ     0.0000) 

 
วาระที ่9 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดส้อบถามขอ้มูลของบริษทัฯ  และเปิดโอกาสให้ผู ้
ถือหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ  เพิ่มเติม 

เลขาทีป่ระชุมไดเ้รียนชีแจงท่ีประชุมวา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 
วรรค 2 ก าหนดให้ “ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะ
ขอให ้   ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน  นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได”้ 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดไวใ้นการประชุมคร้ังน้ี 

 คุณธนพฒัน์  จิรเวชวงศ์สกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ไดส้อบถามเพิ่มเติมใน
ท่ีประชุมเก่ียวกบั โครงการแนวร่วมการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ี บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั ( มหาชน) มีการ
ประกาศเจตนารมณ์ไวเ้ม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 ปัจจุบนัน้ีมีการวางแผนด าเนินการในเร่ืองน้ีอยา่งไรบา้ง 

คุณเจริญ  ประจ าแท่น ประธานกรรมการตรวจสอบ  ไดช้ี้แจง้ในท่ีประชุมให้ทราบวา่ บริษทั ทาคูนิ 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดมี้การประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558  
นั้น  ซ่ึงตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวท้ั้งหมด 71 ขอ้ ซ่ึงเป็นหวัขอ้ท่ีตอ้งใชเ้วลาในการจดัท าคู่มือในการปฏิบติั  
ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งด าเนินการท าหไ้ดค้รบตามเกณฑท่ี์ก าหนด  

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม  เลขาท่ีประชุมจึงแจง้ต่อท่ีประชุมว่าถ้ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย  ตอ้งการ
สอบถามเพิ่มเติม  หรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองอ่ืน ๆ สามารถติดต่อเขา้มายงับริษทัฯไดท่ี้ โทร. 02-
455-2888 แฟ็กซ์ 02-455-2763 หรือติดต่อมาท่ี 

เลขานุการบริษทัคุณธนษา  กิตติรดานนัท ์  E-mail  thanasa.k@takuni.com  หรือ 
นกัลงทุนสัมพนัธ์  คุณนิตา  ตรีวรีานุวฒัน์   E-mail  Nita@takuni.com หรือ 
ติดต่อผา่นเวป็ไซดข์องบริษทัในหนา้ส าหรับนกัลงทุน www.takunigroup.com  
ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดเ้สียสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี  และปิดการ

ประชุม 

mailto:thanasa.k@takuni.com%20%20หรือ
mailto:Nita@takuni.com
http://www.takunigroup.com/
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 อน่ึงภายหลงัจากเร่ิมเปิดการประชุม  ได้มีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน โดยมี
จ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 38 ราย  นบัจ านวนหุ้นได้
ทั้งส้ิน 570,695,008 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 71.3369    ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

 
        ปิดประชุมเวลา   15.10  น. 
 
 

- นายวศิิษฎ ์ อคัรวิเนค - 
   ลงช่ือ...................................................................ประธานที่ประชุม  

          (นายวิศิษฎ์     อคัรวเินค)     
      
-  นางสาวธนษา  กิตติรดานนัท ์- 

ลงช่ือ..................................................................เลขานุการทีป่ระชุม  
                                                               (นางสาวธนษา  กิตติรดานันท์)          
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
 

ประวตัิกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
    

   นายเจริญ   ประจ าแท่น 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ 69 ปี 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาโท :  รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต    มหาวทิยลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี  :  วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม        
                        เกลา้ธนบุรี 
                    :  นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- DAP รุ่นท่ี 56/2006 , QFR/2006  
- DCP รุ่นท่ี 88/2007, ACP14/2006 
 

ประวตักิารท างาน 2555- ปัจจุบนั     ประธานกรรมการตรวจสอบ /   
                            กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป  
2559 – ปัจจุบนั    กรรมการตรวจสอบ  บมจ. เค เอส แอล กรีนอินโนเวชัน่                            
2557 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ  บมจ. พี เอ อี (ประเทศไทย)                                 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกจิการอืน่ทีอ่าจก่อให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 5 ปี  
จ านวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการในรอบปี 2559 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั   10 / 10   คร้ัง 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  6 / 6  คร้ัง 
3. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  4/ 4 คร้ัง 
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ประวตัิกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 

         นายประเสริฐ   ตรีวีรานุวัฒน์ 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง  ประธานกรรมการบริหาร 
อายุ 55  ปี 
ประวตักิารศึกษา มศ.5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- DCP รุ่นท่ี 103/2013  
 

ประวตักิารท างาน 2550 - ปัจจุบนั   ประธานกรรมการบริหาร /  
                           ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 
                           บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป  
2545 – ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ 
                           บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย) 
2559 – ปัจจุบนั   กรรมการ 
                          บจก. ซี เอ แซด (ประเทศไทย) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กจิการอืน่ทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 
 

-ไม่มี- 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  10 ปี 
จ านวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการในรอบปี 2559 

1.เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั   10 / 10    คร้ัง 
  

 

 



 

28 

 

 

ประวตักิรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ 

 

       นางสาวกาญจนา  ริมพณิชยกจิ 

 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตั้ง กรรมการบริหาร 
อาย ุ 57 ปี 
ประวตัิการศึกษา ปริญญาตรี :    บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- DAP รุ่นท่ี 103/2013 
 

ประวตัิการท างาน 2555 – ปัจจุบนั   กรรมการบริหาร 
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร

ในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 

 -ไม่มี- 

จ  านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ  10 ปี 
จ  านวนครั้งในการเขา้รว่มประชุม

คณะกรรมการในรอบปี 2559 

 

1.เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั  10 / 10      คร้ัง 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ16.  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัต่อไปน้ี 

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

             (2)     ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม   (1)  เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้  ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ  จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ย

เพียงใดก็ได ้

            (3)      บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อก

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

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4)  ของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ22.  กรรมการบริษทัมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั  เบ้ียประชุม 

บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน  ตามท่ีท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม โดยอาจก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือให้

มีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิ

ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ขอ้ความตามวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือ

ลูกจา้งของบริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งบริษทั 

ข้อ31.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน  นบัแต่

วนัส้ินสุดรอบปีของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง    ให้เรียกวา่การ

ประชุมวิสามญั  โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะ

เห็นสมควร  ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

หรือผูถื้อหุน้จ านวนไม่นอ้ยกวา่ (25) คน  ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ท่ี

จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั

เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี

คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุ้น

ดงักล่าว 

ข้อ32.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจน

วา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมติัหรือพิจารณา แลว้แต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน

เร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลง

โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั  เป็นเวลาติดต่อกนัไม่

นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัใกลเ้คียง

หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
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ข้อ33.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด  และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่
หน่ึงในสาม (1/3)  ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง  หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นได้
เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นการระงบัไป ถ้าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่  และในกรณีน้ีให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ย
กวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม  

ข้อ34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ให้ท่ีประประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 

ข้อ35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หน่ึง (1) มีเสียงหน่ึง (1) และผูถื้อหุน้คนใด
มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด  ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

            (1)    ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึง (1)  เป็นเสียงช้ีขาด 

            (2)    ในกรณีดงัต่อไปน้ี  ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงคะแนน 

                      (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
                      (ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนเป็นของบริษทั 
                   (ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้ งหมดหรือ   

บางส่วนท่ีส าคญั   การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบ
รวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั  

                    (ง)  การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
  (จ)  การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
     (ฉ)  การเลิกบริษทั 
  (ช)  การออกหุน้กูข้องบริษทั 
  (ซ)  การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 
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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 
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุน้ละเท่าๆกนั 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 
 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้  สามารถท่ีจะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุม
แทนโดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  

 

 

 

 
ช่ือ-นามสกุล      :   นายวศิิษฎ ์   อคัรวเินค 
ต าแหน่ง             :  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /    

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ                    :  69 ปี 
ท่ีอยู ่                   :  31/46 หมู่ท่ี 9 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี  
                              จงัหวดันนทบุรี 
ส่วนไดเ้สียในการพิจารณาวาระการประชุม :                  -ไม่มี- 
 

 

 

 

 
ช่ือ-นามสกุล      :  นายกววีฒัน์  ทรงสกุลเกียรติ 
ต าแหน่ง             :  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา -     

ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ                    :  60 ปี 
ท่ีอยู ่                   : 1703/111 หมู่บา้นนนัทวนั ซอยอ่อนนุช44 ถนนสุขมุวทิ 77   

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร         
ส่วนไดเ้สียในการพิจารณาวาระการประชุม :                 -ไม่มี- 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียน วธิีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ก าหนดให ้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้
ร่วมประชุม และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนผูถื้อหุ้น (ผูรั้บมอบฉนัทะ) ท่ีจะมาเขา้
ร่วมประชุม โปรดน าหนงัสือนดัประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนงัสือมอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัประชาชน
หรือเอกสารแสดงตนท่ีราชการออกใหม้าแสดง เพื่อยนืยนัตนในการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือ
ผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 1) เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุ เช่น             

บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (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 าเนาเอกสารของผูรั้บมอบฉนัทะท่ีส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1และผูรั้บ
มอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา 
 ตามขอ้ 1 

1.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงมีขอ้ความใหเ้ห็นวา่ 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 าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงมีขอ้ความใหเ้ห็นวา่ ผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคล   ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) 

2.3 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (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 ในกรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้คสัโตเดียน (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 

-แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
-แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
-แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู ้ถือหุ้นเป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน 

(Custodian)   ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
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ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ
ฝากและดูแลหุ้น ประสงคจ์ะใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค . สามารถติดต่อขอรับไดท่ี้ เลขานุการบริษทั โทร.

02-455-2888 หรือดาวน์โหลดได้ท่ี  www.takunigroup.com และโปรดน าใบลงทะเบียนท่ีมบาร์โค้ด 
(Barcode) ปรากฏอยูม่าในวนัประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 
ผู้ถือหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดังนี ้

1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพยีงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงัน้ี 
1.1 ผูถื้อหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง

เท่านั้น 
1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ากทั้ง 3 แบบ 
(แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึง โดยใหร้ะบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบ
ฉันทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียง
ท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวเพื่อให้
ถูกตอ้งและ  มีผลผูกพนัตามกฎหมาย ทั้งน้ีบริษทัไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บ
มอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะใส่ซองส่งมายงัท่ีส านกังานเลขานุการบริษทัก่อนวนัพุธท่ี  26 เมษายน 2560   
หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมง เพื่อให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสาร
และใหท้นัเวลาเร่ิมประชุม 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยก
การลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 
 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง หรือ 
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ในวนัพุธท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3  บริษทั ทาคูนิ 
กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์   ถนนกาญจนาภิเษก  แขวงบางแค   เขตบางแค   
กรุงเทพมหานคร   ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมในหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560  
 (ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8) 
 

http://www.takunigroup.com/
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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

วนัพุธที ่26 เมษายน 2560 
 

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  

         จะไม่ไดร้บับตัร 

ประธานเปิดประชุม 

   เวลา 14.00 น. 

 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดบั 

 

กรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 

ในวาระใดๆ ใหย้กมือและส่งบตัรลงคะแนน 

 

      เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยหรือ 

      งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน 

 

 ประธานหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายกล่าวสรุปผลการลงคะแนนเสียง 

          

**กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุกวาระคืนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบริษัทเมื่อเสร็จส้ินการประชุม** 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 
 

 

                                    แผนที่ตั้ง  บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) 
 

 
  

 

140/1 ซอยนาวเีจริญทรัพย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 
โทรศพัท ์02-455-2888  โทรสาร 02-4552763 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 
 

 

 

แบบฟอรม์ขอรายงานประจ าปี  2559 

 

 

กรุณาส่งรายงานประจ าปี  2559  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.้................................................................................................................. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


