
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
วันจนัทร์ ที่ 23 เมษายน  2561  

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

 

 
                     เปิดประชุมเวลา  14.00 น. 

 
คุณวศิษิฎ์   อัครวเินค  ประธานกรรมการ  ท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุม ประธำนกลำ่วเปิดกำรประชุมและ

แจ้งตอ่ท่ีประชมุวำ่  ขณะท่ีเร่ิมกำรประชมุมีผู้ถือหุ้นมำประชมุด้วยตนเอง  24  รำย รับมอบฉนัทะจ ำนวน 14  รำย นบัรวมผู้ถือ
หุ้นรวม  38  รำยจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้  428,140,698   หุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.5176  ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุ  ตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัของบริษัท 

คุณธนษา  กิตติรดานันท์ เลขานุการบริษัท ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรท่ีประชุม  โดยเลขำนุกำรท่ีประชุม  ได้แนะน ำ
คณะกรรมกำรบริษัท  คณะผู้บริหำร ท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย  ผู้สอบบญัชีรับอนุญำต   ตวัแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในกำรนับ
คะแนน  ท่ีเข้ำร่วมประชมุดงันี ้
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  

1. คณุวศิษิฎ์              อคัรวเินค กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

2. คณุเจริญ               ประจ ำแท่น กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทน 

3. คณุกวีวฒัน์            ทรงสกลุเกียรต ิ                   กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ 

4. คณุประเสริฐ ตรีวีรำนวุฒัน์   กรรมกำร (ท่ีเป็นผู้บริหำร ) / ประธำนกรรมกำรบริหำร  
5. คณุนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์   กรรมกำร (ท่ีเป็นผู้บริหำร ) / กรรมกำรบริหำร 
6. คณุกำญจนำ ริมพณิชยกิจ   กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 
7. คณุสมชยั  ก้ำนบวัแก้ว   กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 
ทัง้นีก้รรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชมุในครัง้นีค้ดิเป็นร้อยละ  100   ของกรรมกำรทัง้หมดของบริษัท 

คณะผู้บริหาร 
1. คณุเจริญชยั อ ำนำจสมบรูณ์สขุ               รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยธรุกิจทดสอบ 
2. คณุฐิตมิำ ธนำปกิจ   รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยบญัชี / กำรเงิน 
3. คณุทศพล            ผลติำภรณ์  รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 
4. คณุธนษำ             กิตตริดำนนัท์                      เลขำนกุำรบริษัท / ผู้จดักำรฝ่ำยก ำกบักำรปฏิบตังิำน 

 ( ท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนกุำรท่ีประชมุ) 
ผู้บริหารที่ไม่เข้าประชุม 

  1.  คณุฉตัรประภำ จนัทร์ศรี  รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยธรุกิจขนสง่ 
                                                                            (ตดิภำรกิจตำ่งจงัหวดั  ไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุได้) 

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 



 

              คณุสพุฒัน์  ตรงสวัสด์  ผู้จดักำรส ำนกังำน  ส ำนกักฎหมำย สพุฒัน์ 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
คณุณฐพร  พนัธุ์อดุม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต ิจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

 

ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน 
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

 

ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพ่ือเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 
นำยพงศ์เพชร วชัรศริิวทิย์  เป็นผู้ รับมอบอ ำนำจจำกนำยเสกสรร ชโูนทยัสวสัดิ ์ท ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วม

สงัเกตกำรณ์  และเป็นสกัขีพยำนในกำรนบัคะแนน 
 

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
คณุปรีชำ จินตนำนนท์ 

 

ประธาน  มอบหมำยให้เลขำนุกำรท่ีประชมุ ชีแ้จงรำยละเอียดเก่ียวกับกำรประชมุ  และวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน  
ในวำระต่ำง ๆ  โดยเลขำนุกำรฯ  ได้ชีแ้จงวิธีกำรสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น  กำรออกเสียงลงคะแนน  กำรนับคะแนน  
และกำรประกำศผลคะแนนให้ท่ีประชมุได้รับทรำบ 

เลขำนุกำรท่ีประชุม  เรียนชีแ้จงวิธีกำรสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น  กำรออกเสียงลงคะแนน  กำรนับคะแนน  
และกำรประกำศผลคะแนน  ดงันี ้

 

การสอบถามหรือแสดงความเหน็ 
ขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีข้อสงสยัจะซักถำมหรือแสดงควำมคดิเห็นแนะน ำตวัโดยแจ้ง  ช่ือ-นำมสกุล 

และแจ้งเร่ืองท่ีต้องกำรสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น โดยกำรสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นนัน้  ขอให้เป็นกำรสอบถำม
และแสดงควำมคดิเห็นตำมประเดน็ของวำระกำรประชมุ เพ่ือให้กำรประชมุเป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ 

 

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง 
เม่ือท่ำนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนแล้ว ท่ำนจะได้รับบตัรลงคะแนนเสียงในแตล่ะวำระ โดยกำรออก

เสียงลงคะแนนนัน้ ให้ 1 หุ้นมีสทิธิออกเสียงได้ 1 เสียง  
ในกำรประชุมแต่ละวำระนัน้ ท่ำนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะต้องย่ืนบตัรลงคะแนนให้ตรงกับวำระท่ีมีกำรเรียกเก็บ

บตัรลงคะแนนในแตล่ะวำระ  
ท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ำนใดเห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ำนนัน้ 

กรอกใบลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทฯ จัดให้ และมอบให้เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ในกรณีท่ีท่ำนไม่ด ำเนินกำรดงักล่ำว ให้ถือว่ำท่ำน
เห็นชอบกบัมตติำมวำระท่ีได้น ำเสนอ  

หำกท่ำนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท ำเคร่ืองหมำยลงคะแนนมำกกว่ำ 1 ช่อง จะถือว่ำเป็นบตัรเสีย ยกเว้นผู้ ถือหุ้น
ตำ่งประเทศท่ีแตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทย  

ในกำรรวบรวมผลกำรลงคะแนนเสียง ท่ำนท่ีไมไ่ด้สง่ใบลงคะแนนบริษัทฯ จะถือวำ่ท่ำนเห็นด้วยกับวำระนัน้  บริษัทฯ 
ได้ใช้ระบบBarcode ในกำรนบักำรออกเสียงลงคะแนนเสียงในแตล่ะวำระ 

วาระที่  1, 3 ,4 , 5 , 6 , 8  เป็นวำระปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 2  เร่ืองรับทรำบรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2560  เป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทรำบจึงไมมี่กำรลงคะแนนในวำระนี ้  



 

วาระที่  7  เร่ือง พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจ ำปี 2561  โดยวำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมตัิด้วยคะแนน
เสียงไมน้่อยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ในกรณีผู้ รับมอบฉันทะท่ีย่ืนใบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนมำแล้ว บริษัทฯ ได้น ำคะแนน
เสียงของท่ำนไปบนัทึกไว้ในระบบเพ่ือลงมตสิ ำหรับวำระนัน้ ๆ แล้ว  โดยผู้ รับมอบฉนัทะไมต้่องกรอกแบบลงคะแนนใด ๆ อีก 
เพ่ือให้กำรประชมุเป็นไปอย่ำงตอ่เน่ืองและมีประสทิธิภำพ บริษัทฯ จะแจ้งผลกำรนบัคะแนนเสียงในวำระถดัไป  

ทัง้นีเ้ม่ือสิน้สดุกำรประชุมฯ บริษัทฯ ขอควำมกรุณำท่ำนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่ำน  มอบใบลงคะแนนท่ี
เหลือทัง้หมดให้กบัเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ เพ่ือน ำคะแนนของท่ำนไปบนัทึกไว้ในระบบกำรนบัคะแนน 

เม่ือไมมี่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ   ประธำน จึงเสนอให้ท่ีประชมุพจิำรณำระเบียบวำระดงัตอ่ไปนี ้
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561  เม่ือวันที่ 13  มีนาคม 2561 

 ประธาน  ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561  เม่ือวนัท่ี 13 มีนำคม  
2561   โดยเชิญเลขำนกุำรท่ีประชมุ  เป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิำรณำ 

เลขานุการที่ประชุม เรียนชีแ้จงให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ  บริษัทฯ  ได้จดักำรประชมุวสิำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561  เม่ือ
วนัท่ี 13 มีนำคม 2561 ซึ่งได้ส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้กับกระทรวงพำณิชย์  และได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว    

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำแล้ว  เห็นวำ่ได้มีกำรบนัทึกวำระกำรประชมุไว้อย่ำงครบถ้วน  และถกูต้องแล้ว 

ประธาน เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ  เม่ือไมมี่ผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิ่มเติม  
ประธำนจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 13 มีนำคม 2561  
ตำมรำยละเอียดท่ีได้น ำเสนอตอ่ท่ีประชมุดงักลำ่วข้ำงต้น 

ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 2 ราย  รวมจ านวนหุ้น 252,500  หุ้น 
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้   40  ราย  รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้  428,393,158  หุ้น 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจำรณำแล้วมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้ นครั้งที่  1/2561  เม่ือวันท่ี 13 

มีนำคม 2561 
โดยท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นได้มีมตรัิบรองด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย          428,075,198  เสียง ( คดิเป็นร้อยละ 99.9258 ) 
ไมเ่ห็นด้วย              0  เสียง ( คดิเป็นร้อยละ   0.0000 ) 
งดออกเสียง                252,500  เสียง ( คดิเป็นร้อยละ        0.0589 ) 
บตัรเสีย                                 65,500  เสียง ( คดิเป็นร้อยละ        0.0153 ) 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2560 
ประธาน  ได้เชิญให้คณุนิตำ   ตรีวีรำนวุฒัน์  ในฐำนะกรรมกำรบริหำร  เป็นผู้ชีแ้จงรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2560   
คุณนิตา   ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริหาร  ได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุโดยแบง่แยกธรุกิจเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจได้

ง่ำยขึน้ดงัรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 



 

 
กลุม่บริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธรุกิจค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas:  LPG) และ

ธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว โดยแบง่กลุ่มธรุกิจดงันี ้

1. ธุรกิจจัดหา จ าหน่ายก๊าซ LPG  

ด ำเนินกำรโดยบริษัทฯ (TG) ซึ่งเป็นผู้ค้ำก๊ำซ LPG ท่ีได้รับใบอนญุำตตำมมำตรำ 7 ท ำหน้ำท่ีจดัหำและจดัจ ำหน่ำย
ก๊ำซ LPG ให้แก่ภำคธรุกิจและอตุสำหกรรม 

2. ธุรกิจขนส่งทางบก  

ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (GG) เป็นผู้ขนสง่ท่ีได้รับอนญุำตตำมมำตรำ 12 ท ำหน้ำท่ีให้บริกำรขนสง่วตัถอุนัตรำยและ
วสัดกุ่อสร้ำงทำงบก ให้กบักลุม่บริษัทฯและลกูค้ำ 

3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 

ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (TT และ CAZ) บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มนั ในลกัษณะ Engineering 
Procurement Construction (EPC) 

4. ธุรกิจตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ 

ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (TT) เป็นผู้จ ำหน่ำยอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบก๊ำซ และให้บริกำรตดิตัง้ระบบก๊ำซ LPG 
และ NGV ส ำหรับยำนยนต์ 

5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวศิวกรรม 

ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (RE) ให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมส ำหรับระบบงำนท่อ
ก๊ำซและอุปกรณ์นิรภัยส ำหรับอตุสำหกรรมและสถำนีบริกำรไปจนถึงกำรให้บริกำรตรวจสอบระบบก๊ำซส ำหรับยำน
ยนต์ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (TL) เป็นกำรด ำเนินธรุกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  

คุณนิตา   ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริษัท  ได้เรียนชีแ้จงเพิม่เตมิดงันี ้  

ในธุรกิจ LPG  บริษัทมีคลงัเก็บก๊ำซอยู่ 2  คลงั  1. คลงัปทุมธำนี  ปริมำณควำมจุ  400  ตนัยอดขำยประมำณ  14  
ล้ำนบำท  2.  คลงัพิจิตร  ปริมำณควำมจ ุ 1,000  ตนัยอดขำยประมำณ  10  ล้ำนบำทและมีรำยได้จำกกำรรับฝำกก๊ำซเดือน
ละประมำณ  5 แสนบำท  แนวโน้มกำรขำยรวมจำกปีก่อนลดลง  ดงันัน้บริษัทจึงยงัไมล่งทนุเพิม่เตมิกบัธรุกิจตวันี  ้

สว่นธรุกิจขนสง่ในปีท่ีผำ่นมำบริษัทขำยรถขนสง่ก๊ำซ LPG ไปบำงสว่น เน่ืองจำกธรุกิจก๊ำซ LPG ไมเ่ตบิโตท ำให้ธุรกิจ
กำรขนสง่ต้องชะลอตวัตำมไปด้วย  กำรตดัสนิใจขำยรถเพ่ือลดคำ่ใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซม  คำ่ประกนั ท่ีเก่ียวกบัรถ  แตบ่ริษัทก็



 

ได้ขยำยตลำดโดยกำรรับขนสง่แอมโมเนีย และยงัเพิม่กำรให้บริกำรขนสง่อปุกรณ์ก่อสร้ำงท่ีจงัหวดัระยอง  เช่น ท่อ  เหลก็  เพ่ือ
ขยำยฐำนกำรให้บริกำรขนสง่ท่ีหลำกหลำย 

ส ำหรับธุรกิจทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภยัทำงวศิวกรรม  รำยได้จะสม ่ำเสมอเท่ำกนัในทุก ๆ  ปี  เพรำะ
เป็นกำรตรวจสอบตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  ทัง้นีใ้นปีท่ีผ่ำนมำบริษัทได้ขยำยฐำนกำรให้บริกำรไปท่ีจังหวดัระยอง  เพ่ือขยำย
ฐำนลกูค้ำซึ่งคำดวำ่จะเตบิโตตำมเศรษฐกิจเป็นอย่ำงมำก 

ส่วนธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง  รำยได้เติบโตมำกเน่ืองจำกกลุ่มลกูค้ำขยำยโรงงำนมำขึน้ ถือเป็นโอกำสในกำรรับงำน
รับเหมำเพิม่ขึน้ 

คุณฐิตมิา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี / การเงนิ ได้เรียนชีแ้จงเพิม่เตมิดงันี ้  

ในปี 2017 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรทัง้สิน้ 1,925.12 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2016 ท่ีมีรำยได้ 
1,589.19 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรรวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ซี เอ 
แซด”) ซึ่งเปล่ียนสถำนะจำกบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยตัง้แตว่นัท่ี 7 เมษำยน 2016 ในงบกำรเงินรวมส ำหรับปี 2016 

กลุม่บริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงในปี 2017 จ ำนวน 1,079.05 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2016 
ท่ีมีรำยได้ 645.15 ล้ำนบำท คดิเป็นกำรเพิม่ขึน้ร้อยละ 67.26 ทัง้นีร้ำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวลดลง เน่ืองจำก
ผู้บริโภคมีทำงเลือกในกำรใช้พลงังำนในภำคขนสง่มำกขึน้ ประกอบกบักลไกตลำดของรำคำพลงังำนกระทบตอ่ควำมต้องกำร
ใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวในภำคขนสง่ ซึ่งยงัสง่ผลให้รำยได้จำกกำรตดิตัง้ระบบแก๊สในรถยนต์ลดลงจำกปีก่อนด้วย  

หำกพิจำรณำสดัส่วนรำยได้ของกลุ่มบริษัท รำยได้จำกกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และรำยได้
จำกงำนรับเหมำก่อสร้ำง ถือเป็นรำยได้หลกัของกลุ่มบริษัทโดยในปี 2017 รำยกำรดงักล่ำวคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 40.17 และ
ร้อยละ 56.05 ของรำยได้รวมตำมล ำดบั 

คุณธนษา  กิตตริดานันท์  เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทรำบเพิ่มเตมิวำ่ บริษัทฯ  ได้ประกำศเจตนำรมณ์
ในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่  เม่ือวนัท่ี 7  สงิหำคม  2558  ซึ่งหลงัจำกนัน้บริษัทก็ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรตอ่ต้ำน
กำรทจุริตคอร์รัปชัน่มำอย่ำงตอ่เน่ือง   

และเม่ือวนัท่ี 7  มถินุำยน  2560  บริษัทฯ  ได้ย่ืนเอกสำรเพ่ือขอใบรับรองในโครงกำรแนวร่วมในกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่  ซึ่งผลจำกกำรย่ืนขอใบรับรองดงักลำ่วบริษัทฯ ยงัไมผ่ำ่นกำรประเมนิเน่ืองจำกยงัขำดควำมเส่ียงในเร่ือง B to G 

ณ ปัจจบุนั  บริษัทฯ  อยู่ในสถำนะกำรเว้นวรรคเป็นเวลำ  6  เดือนเพ่ือรอกำรเข้ำร่วมแสดงเจตนำรมณ์อีกครัง้  โดย
บริษัทจะสำมำรถย่ืนเอกสำรเพ่ือแสดงเจตนำรมณ์ได้ใหมใ่นวนัท่ี  13  สงิหำคม  2561 

  ประธาน  เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ  

คุณพมิพ์ศุภางค์ จริฤกษ์มงคล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถำมเก่ียวกบัในกำรประกำศเจตนำรมณ์
กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ซึ่งยงัไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำตำมท่ีแจ้งมีสว่นท ำให้รำคำหุ้นตกหรือไม่ 

คุณนิตา   ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริหาร  ได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวำ่ กำรประกำศเจตนำรมณ์กำรตอ่ต้ำนกำร
ทจุริตและคอร์รัปชัน่เป็นนโยบำยของตลำดหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทพร้อมให้ควำมร่วมมือ   และเข้ำร่วมในกำรประกำศเจตนำรมณ์
กำรท่ีบริษัทยงัไมไ่ด้กำรรับรองดงักลำ่วเป็นเพรำะบริษัทยงัขำดควำมเส่ียงในบำงเร่ือง  ซึ่งไมไ่ด้เป็นสำเหตท่ีุท ำให้รำคำหุ้นตก 

คุณเจริญ  ตัง้สิริวงศ์  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถำมเก่ียวกบัธรุกิจใดท่ีเป็นธรุกิจท่ีท ำก ำไรท่ีดีให้แก่
บริษัทและธุรกิจใดท่ีเป็นฉดุรัง้ให้ก ำไรลดลง 

คุณนิตา   ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริหาร  ได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวำ่  บริษัทฯ ด ำเนินธรุกิจ 6 ประเภทปัจจบุนั
ธุรกิจติดตัง้แก๊ส LPG/NGV ในรถยนต์ ค่อนข้ำงซบเซำลงอย่ำงมำกและท ำก ำไรได้เล็กน้อย  และธุรกิจ LPG Trading ซึ่งเป็น
ธุรกิจหลกัของบริษัทเก่ียวกบัขนส่ง LPG ท่ีลดลงเน่ืองจำกรำคำน ำ้มนัท่ีลดลงท ำให้ผู้ ใช้รถยนต์ส่วนใหญ่ไม่มีแรงจงูใจท่ีจะใช้
แก๊ส  



 

สว่นธรุกิจท่ีคำดวำ่จะท ำก ำไรให้บริษัทคือกำรรับขนส่งแอมโมเนีย ให้กบับริษัท PTT  ในอนำคตถ้ำบริษัท PTT เตบิโต
บริษัทฯ  ก็จะเตบิโตไปด้วย และในธรุกิจทดสอบ Inspection/NDT  ซึ่งในปัจจบุนัมีกำรขยำยฐำนลกูค้ำไปในจงัหวดั ระยอง ซึ่ง
มีกำรเตบิโตอย่ำงตอ่เน่ือง   และในธรุกิจอสงัหำริมทรัพย์คำดวำ่ภำยใน 3 ปี จะสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้บริษัทได้คอ่นข้ำงมำก  

คุณเจริญ  ตัง้สิริวงศ์  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถำมเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรขนสง่แก๊ส LPG ท่ีลดลง
แต่กำรขนส่งแอมโมเนียท่ีคำดว่ำจะเพิ่มขึน้สำมำรถใช้รถขน  LPG มำขนส่งแอมโมเนียได้หรือไม่ และมีโครงกำรท่ีจะขยำย
ธรุกิจทดสอบ Inspection/NDT ไปยงัธรุกิจ OIL & GAS ได้หรือไม ่

คุณนิตา   ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริหาร  ได้เรียนชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่ำ  ตวัถังส ำหรับใช้บรรจุก๊ำซ  LPG  กับ
แอมโมเนีย  ไมส่ำมำรถใช้ร่วมกนัได้  สว่นหวัของรถท่ีส ำหรับใช้ลำกตวัถงัสำมำรถน ำไปใช้ร่วมกนัได้  

ในส่วนธุรกิจทดสอบ Inspection/NDT ท่ีจะขยำยไปยังธุรกิจ OIL & GAS  และ Petrochem ขอให้ คุณเจริญชัย 
อ ำนำจสมบรูณ์ รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยธรุกิจทดสอบ เป็นผู้อธิบำยเพิม่เตมิ 

คุณเจริญชัย    อ านาจสมบูรณ์สุข รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจทดสอบ  ได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวำ่ธรุกิจ
ทดสอบ Inspection/NDT ของบริษัทรำชพฤกษ์ สำขำระยอง  ทำงบริษัทได้ขึน้ทะเบียน Vendor List กบั PTTGC , IRPC และ 
SCG ซึ่งบริษัทดงักลำ่วเป็นธรุกิจ OIL&GAS และ Petrochem ปัจจบุนับริษัทรำชพฤกษ์  อยู่ระหวำ่งกำรขยำยกิจกำรโดยมีกำร
พฒันำทัง้บคุคลำกรและเคร่ืองมือ  เพ่ือรองรับกำรเตบิโตของกิจกำรในอนำคต 

เม่ือไมมี่ผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิม่เติม  เลขำนกุำรท่ีประชมุแจ้งตอ่ท่ำนผู้ถือหุ้นว่ำ  วำระนีไ้ม่มีกำรลงคะแนน
เน่ืองจำกเป็นเร่ืองแจ้งเพ่ือทรำบ 

 มต ิ ท่ีประชมุรับทรำบรำยงำนกิจกำรประจ ำปี  2560 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี ส าหรับรอบบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธาน  ขอให้ท่ีประชมุพจิำรณำอนมุตังิบกำรเงินประจ ำปี ส ำหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  โดย
เชิญคณุฐิตมิำ  ธนำปกิจ  รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี/กำรเงิน  เป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิำรณำ 

 คุณฐิติมา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน  ได้ชีแ้จงผลกำรประกอบกำรของกลุ่มบริษัทปี  
25607  โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

งบก าไรขาดทุน 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 รายได้จากการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระหว่ำงปี 2559-2560 รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG มีกำร
ปรับตัวลดลงจำก 860.01 ล้ำนบำท เป็น 773.35 ล้ำนบำท โดยคิดเป็นกำรลดลงในอัตรำร้อยละ 10.08 ซึ่งเกิดจำกกำรมี



 

ทำงเลือกในกำรใช้พลงังำนในภำคขนสง่มำกขึน้ รวมทัง้กลไกตลำดของรำคำพลงังำนกระทบตอ่ควำมต้องกำรใช้ LPG ในภำค
ขนสง่ ท ำให้ปริมำณกำรใช้ก๊ำซเชือ้เพลงิด้ำนขนสง่ลดลง  

รายได้บริการขนส่งทางบก  โดยปัจจุบันมีรถขนส่งทัง้สิน้ 29 คัน ในระหว่ำงปี 2559-2560 รำยได้ส่วนใหญ่
ประมำณร้อยละ 59 - 64 เป็นกำรให้บริกำรขนสง่ก๊ำซ LPG ให้แก่ TG โดยคดิเป็นมลูคำ่ประมำณ 25 – 28 ล้ำนบำท ในขณะท่ี
รำยได้ในกำรให้บริกำรขนส่งให้แก่บุคคลภำยนอกในปี 2559 – 2560 มีมลูค่ำเท่ำกับ 14.68 ล้ำนบำท และ 12.01 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 0.62 – 1.55 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของกลุม่บริษัท ทัง้นี ้ปัจจบุนั GG มี
กำรขยำยกำรให้บริกำรขนสง่วตัถอุันตรำยอ่ืนนอกจำกก๊ำซ LPG เช่น ขนสง่แอมโมเนีย ขนสง่วสัดกุ่อสร้ำง เพ่ือรักษำยอดขำย
โดยรวมไมใ่ห้ลดลงตำมรำยได้จำกกำรขนสง่ LPG  

  รายได้จากการตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์  ด ำเนินกำรโดย TT ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรตดิตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์ ตลอดจน
กำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบก๊ำซ รำยได้จำกกำรตดิตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์มีมลูคำ่และสดัสว่นลดลงอย่ำงตอ่เน่ือง
ตลอดระยะเวลำ 2-3 ปีท่ีผ่ำนมำ จำกสดัส่วนร้อยละ 0.85 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของกลุ่มบริษัทในปี 2558 เหลือ
เพียงร้อยละ 0.50 ในปี 2559 และปรับลดลงเป็นร้อยละ 0.22 ในปี 2560 กำรปรับตวัลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตัง้
ระบบก๊ำซและอุปกรณ์ของบริษัทอย่ำงตอ่เน่ืองเป็นผลมำจำกกำรลดลงของจ ำนวนรถยนต์ท่ีมำติดตัง้ เน่ืองจำกรำคำน ำ้มนัใน
ตลำดโลกลดลง จึงท ำให้ไมมี่แรงจงูใจในกำรตดิตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์ 

 รายได้จากบริการรับเหมาก่อสร้าง  ด ำเนินกำรโดย TT และ CAZ โดย TT จะให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ีเก่ียวกับ 
LPG ส่วน CAZ จะให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงด้ำนน ำ้มันและแก๊สในลักษณะ Engineering Procurement Construction ทุก
ชนิด 

รำยได้จำกธรุกิจรับเหมำก่อสร้ำงส ำหรับปี 2560 เพิม่ขึน้เน่ืองจำกซี เอ แซดเปล่ียนสถำนะจำกเงินลงทนุในบริษัท
ร่วมเป็นบริษัทย่อย ตัง้แตว่นัท่ี 7 เมษำยน 2559 ซึ่งมีผลให้กลุม่บริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงด้ำนน ำ้มนั
และแก๊สในปี 2560 ทัง้ 12 เดือน จำกเดมิท่ีปี 2559 รับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรระหวำ่งเดือนเมษำยนถึงเดือนธนัวำคมเท่ำนัน้ 
โดยรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงด้ำนน ำ้มนัและแก๊สส ำหรับปี 2560 เพิม่ขึน้ 564.42 ล้ำนบำทจำกปีก่อน เน่ืองจำก
กลุม่ลกูค้ำมีกำรขยำยโรงงำนมำกขึน้ นอกจำกนีใ้นระหวำ่งปี 2560 กลุม่บริษัทยงัรับรู้รำยได้ตำมขัน้ควำมส ำเร็จของงำนจำก
กำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ีอยู่อำศยัเป็นงวดสดุท้ำย จ ำนวน 44.54 ล้ำนบำท  

 รายได้จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวศิวกรรม  ในระหวำ่งปี 2559 – 2560 มีรำยได้
เท่ำกบั 61.43 ล้ำนบำทและ 57.22 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 3 - 4 ของรำยได้จำกกำรขำยและ
ให้บริกำรของกลุ่มบริษัท  โดยรำยได้ท่ีลดลงในปี 2560 เน่ืองจำกให้บริกำรทดสอบในเขตกรุงเทพและปริมณฑลลดลง ทัง้นีก้ลุม่
บริษัทได้ขยำยตลำดกำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภยัทำงวศิวกรรมไปในภมูภิำคตะวนัออกตัง้แตป่ลำยปี 
2559 เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรเพิ่มรำยได้จำกลกูค้ำกลุ่มใหม่ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์รวม 

สนิทรัพย์หลกัของกลุม่บริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลกูหนีก้ำรค้ำ และท่ีดนิ อำคำรและ
อปุกรณ์ โดยสนิทรัพย์ 3 รำยกำรหลกั คดิเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 79 ของสนิทรัพย์รวมของกลุม่บริษัท ณ 31 ธนัวำคม 
2560 กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 1,536.12 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 2559 จ ำนวน 177.16 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 13.04 
เน่ืองจำก 

- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทนุชัว่ครำว และเงินฝำกธนำคำรท่ีตดิภำระค ำ้ประกนั ลดลงจำกปีก่อน 
เน่ืองจำกในระหวำ่งปี 2560 กลุม่บริษัทน ำเงินไปลงทนุซือ้ท่ีดนิเพ่ือพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ (บนัทึกเป็นอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำร



 

ลงทนุ) ทัง้นี ้เงินฝำกธนำคำรท่ีตดิภำระค ำ้ประกนัลดลงจำกปีก่อน เน่ืองจำกมีกำรเปล่ียนทรัพย์สนิค ำ้ประกนักับสถำบนักำรเงิน
เป็นท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้ำงแทน 

- ภำษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่ำยของกลุม่บริษัทส ำหรับปี 2560 จ ำนวน 60.66 ล้ำนบำท (ซึ่งบนัทึกเป็นสนิทรัพย์อ่ืน) 
เพิม่ขึน้จำกกำรให้บริกำรในระหวำ่งปี จำกปี 2559 ท่ีมีอยู่จ ำนวน 48.50 ล้ำนบำท (ซึ่งบนัทึกรวมในลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น)  

- อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ เพิม่ขึน้จำก 4.52 ล้ำนบำทเป็น 116.67 ล้ำนบำท เน่ืองจำกกลุม่บริษัทได้ซือ้ท่ีดนิ
ระหวำ่งปีเพ่ือรองรับกำรขยำยธรุกิจด้ำนอสงัหำริมทรัพย์ มลูคำ่ 93.45 ล้ำนบำท และรับโอนกรรมสทิธ์ิอำคำรห้องชดุพกัอำศยั
จ ำนวน 12 ห้อง มลูคำ่ 17.53 ล้ำนบำท  

- ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์เพิม่ขึน้จำก 519.55 ล้ำนบำทเป็น 524.06 ล้ำนบำท เน่ืองจำกในระหวำ่งปีมีกำรซือ้อปุกรณ์
ท่ีใช้ในงำนทดสอบระบบควำมปลอดภยั เพ่ือรองรับกำรขยำยธรุกิจ  และซือ้รถบรรทกุแอมโมเนียส ำหรับงำนให้บริกำรขนสง่ 

- ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น เพิม่ขึน้จำก 310.19 ล้ำนบำท เป็น 349.82 ล้ำนบำท เน่ืองจำกลกูหนีก้ำรค้ำ และรำยได้
ค้ำงรับของงำนก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มนัเพิม่ขึน้จ ำนวน 70.06 ล้ำนบำท ตำมปริมำณงำนก่อสร้ำงท่ีเพิ่มขึน้ ประกอบกบัลกูหนี ้
กำรค้ำจำกธรุกิจขำยแก๊สท่ีเพิม่ขึน้ 16.16 ล้ำนบำท เน่ืองจำกสภำพคลอ่งของลกูหนีบ้ำงรำยสง่ผลตอ่กำรรับช ำระเงินของกลุม่
บริษัท ทัง้นีมี้กำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูให้เป็นไปตำมนโยบำยของกลุม่บริษัทแล้ว  

 

หนีส้ินรวม 
ณ 31 ธนัวำคม 2560 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิรวม 659.12 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2559 ท่ีมีหนีส้นิรวม 501.33 ล้ำนบำท 

คดิเป็นร้อยละ 31.47 เน่ืองจำก  
- เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้ จำก 162.74 ล้ำนบำท เป็น 385.98 ล้ำนบำท เน่ืองจำกยอดเจ้ำหนีก้ำรค้ำ และ

รำยได้รับล่วงหน้ำของงำนก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มนั เพิม่ขึน้จ ำนวน 206.26 ล้ำนบำท  ตำมงำนรับเหมำก่อสร้ำงท่ี
เพิม่ขึน้  

- กลุม่บริษัทจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 62.26 ล้ำนบำท ซึ่งกู้มำเพ่ือลงทนุในท่ีดนิ 
อำคำร และอปุกรณ์ เพ่ือรองรับกำรขยำยธรุกิจ ทัง้กำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง กำรขนสง่ และกำรให้บริกำร
ทดสอบควำมปลอดภยัทำงวศิวกรรม 

- หนีส้นิอ่ืนลดลงจำก 42.48 ล้ำนบำท  เป็น 39.95 ล้ำนบำท เน่ืองจำกเงินประกนัผลงำนกำรก่อสร้ำงท่ีหกัไว้ทยอยคืน
ผู้ รับเหมำ  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ 31 ธนัวำคม 2560 กลุม่บริษัทมีสว่นของผู้ถือหุ้นรวม 877.00 ล้ำนบำทโดยเป็นสว่นของบริษัทใหญ่ จ ำนวน 804.43 

ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2559 จ ำนวน 0.25 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.03  เน่ืองจำกก ำไรสทุธิสว่นทีเป็นของบริษัทใหญ่ประจ ำ
งวดปี 2560 จ ำนวน 25.35 ล้ำนบำท และ กำรจ่ำยเงินปันผล ของบริษัทจ ำนวน 25.00 ล้ำนบำท  

งบกระแสเงนิสด 

 



 

ในสว่นของสภำพคลอ่งกระแสเงินสด ในปี 2559-2560 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน
ทัง้สิน้ 15.18 ล้ำนบำท และ 206.97 ล้ำนบำท และมีกระแสเงินสดใช้ไปจำกกิจกรรมลงทนุเท่ำกบั 216.47 ล้ำนบำท และ 66.53 
ล้ำนบำท ในสว่นกิจกรรมกำรจดัหำเงินส ำหรับปี 2560 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน จ ำนวน 79.82 ล้ำน
บำท ซึ่งเป็นกำรจ่ำยเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน และจ่ำยเงินปันผล  

คณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นอนมุตังิบกำรเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อย  และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทซึ่งประกอบด้วย  งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 และงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมและเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพำะ
กิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพำะกิจกำรส ำหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ซึ่งผำ่นกำรตรวจสอบและลง
นำมรับรองจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำตของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั และได้ผำ่นกำรสอบทำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และผำ่นกำรอนมุตัขิองคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว  

 ประธาน  เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ  
เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงขอฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำพิจำรณำอนุมัติงบ

กำรเงินประจ ำปี ส ำหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  ตำมรำยละเอียดท่ีได้น ำเสนอตอ่ท่ีประชมุดงักลำ่ว 
 

ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้   0  ราย  รวมจ านวนหุ้น                        0  หุ้น 
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้          40  ราย  รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้  428,393,198  หุ้น 

 

มต ิ ท่ีประชมุมีมตอินมุตังิบกำรเงินประจ ำปี ส ำหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
โดยท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย     428,025,198 เสียง (คดิเป็นร้อยละ   99.9141) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสียง           300,000 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0700) 
บตัรเสีย                                         68,000 เสียง ( คดิเป็นร้อยละ         0.0159 ) 
 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2560 และการจ่ายเงนิปันผล  
ประธาน  ขอให้ท่ีประชมุพจิำรณำอนุมตักิำรจัดสรรก ำไรประจ ำปี 2560 และกำรจ่ำยเงินปันผล  โดยเชิญเลขำนุกำร

ท่ีประชมุเป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิำรณำ 

เลขานุการที่ประชุม เรียนชีแ้จงให้ท่ีประชมุทรำบว่ำ  บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2560 โดย
ไม่มียอดขำดทุนสะสม  บริษัทฯจึงสำมำรถพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั 
พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิใน
แตล่ะปี 

จำกกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 3/2561  เม่ือวนัท่ี  27  กมุภำพนัธ์  2561 ท่ีประชมุมีมตใิห้จ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับรอบระยะเวลำส ำหรับงวด วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 – วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ  0.03500  บำท  
รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 28,000,000 บำทคดิเป็นร้อยละ 86.99 ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยจ่ำยเงิน
ปันผลของบริษัทฯ  และบริษัทได้ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี  21  พฤษภำคม  2561 และได้จดัสรรก ำไรสทุธิจำกผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี ไว้เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย   ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 5 เป็นจ ำนวนเงิน 1,642,000 บำท  



 

         บริษัทได้แสดงตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผลกับปีที่ผ่านมาดังนี ้

 

             
 
 
 
 
 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นอนมุตัจิดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปี 2560  และกำรจ่ำยเงินปันผล  โดยก ำหนด
รำยช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวนัจนัทร์ท่ี 26 มีนำคม 2561 และให้รวบรวมรำยช่ือตำม
มำตรำ 225 ของพระรำชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้นในวนัองัคำร
ท่ี 27 มีนำคม  2561 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัจันทร์ท่ี 21 พฤษภำคม 2561  

ประธาน  เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ  
คุณเจริญ  ตัง้สิริวงศ์  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถำมเก่ียวกบังบเฉพำะกิจกำรมีก ำไรมำกกว่ำเงินท่ี

ปันผล และงบรวมมีก ำไรน้อยกวำ่ จึงอยำกทรำบวำ่ใช้งบเฉพำะกิจกำรในกำรค ำนวณใช่หรือไม่และเหตใุดถึงใช้งบกิจกำรใน
กำรค ำนวณเน่ืองจำกงบรวมมีผลก ำไรน้อยกวำ่เงินปันผล  

คุณฐิตมิา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงนิ ได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวำ่กำรจ่ำยเงินปันผลจะ
พจิำรณำจำกก ำไรงบเฉพำะกิจกำรซึง่เป็นผลกำรด ำเงินงำนของบริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไมไ่ด้พจิำรณำจำกงบรวม   
ในปี  2560  ก ำไรสทุธิของบริษัทตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรอยู่ท่ี 32.19 ล้ำนบำท บริษัทฯ  จึงสำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้ 
จ ำนวน  28 ล้ำนบำท  

คุณเจริญ  ตัง้สิริวงศ์  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถำมเก่ียวกบัธรุกิจอสงัหำริมทรัพย์จะมีกำรเพิม่ทนุ
เพ่ือรองรับธรุกิจดงักลำ่วหรือไม ่และมีข้อเสนอแนะในเร่ืองกำรจดัประชมุวสิำมญัผู้ถือหุ้นและประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ควรจดัครัง้
เดียวโดยเพิ่มวำระกำรประชมุแทนเพ่ือเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 

คุณนิตา   ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริหาร  ได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวำ่ในธรุกิจอสงัหำริมทรัพย์ บริษัทจะท ำกำร
ร่วมทนุกบับริษัท ธนำสริิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) โดยจะขำยหุ้นของบริษัท ทำคนูิ แลนด์ จ ำกดั (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท)ให้กบั
บริษัท ธนำสริิ  จ ำนวน 51% บริษัทฯ  คงยงัไม่ต้องเพิม่ทนุเพรำะเงินลงทนุจะใช้ท่ีดนิของบริษัท ทำคนูิ แลนด์  ในกำรขอสนิเช่ือ
กบัธนำคำร   

ประธาน  ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุเพิม่เติมวำ่   สำเหตท่ีุต้องมีกำรจดัประชมุผู้ถือหุ้นหลำยครัง้ในปีนี ้  เน่ืองจำกในแตล่ะ
ธรุกิจท่ีต้องกำรขยำย  มีระยะเวลำท่ีไมส่อดคล้องกันจึงจ ำเป็นท่ีต้องจดักำรประชมุหลำยครัง้เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรด ำเนิน
ธรุกิจดงักลำ่ว   

เม่ือไมมี่ผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิม่เตมิ  ประธำนจึงเสนอให้ท่ีประชมุพจิำรณำอนุมตัิกำรจัดสรรก ำไรประจ ำปี 

2560 และกำรจ่ำยเงินปันผล  ตำมรำยละเอียดท่ีได้น ำเสนอตอ่ท่ีประชมุดงักลำ่วข้ำงต้น 

ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 0   ราย  รวมจ านวนหุ้น                        0  หุ้น 
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้         40  ราย  รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้  428,393,198  หุ้น 

 



 

มติ  ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุ้นละ  0.03500  บำท  รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 28,000,000 บำท
คิดเป็นร้อยละ 86.99 ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ  และบริษัทได้ก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี  21  พฤษภำคม  2561 

โดยก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวนัจันทร์ท่ี 26 มีนำคม 2561 และ
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 21 พฤษภำคม 2561  และได้จัดสรรก ำไรสทุธิจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ไว้เป็นทุน
ส ำรองตำมกฎหมำย   ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 5 เป็นจ ำนวนเงิน 1,642,000 บำท  

โดยท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย     428,093,198 เสียง (คดิเป็นร้อยละ   99.9300) 

ไมเ่ห็นด้วย         0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 

งดออกเสียง           300,000 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0700) 

บตัรเสีย                                                  0 เสียง ( คดิเป็นร้อยละ        0.0000 ) 

วาระที่ 5   พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
ประธาน ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ   โดยเชิญเลขำนุกำรท่ี

ประชมุ   เป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิำรณำ 
ทัง้นีเ้พ่ือเป็นไปตำมหลกัธรรมมำภิบำล  และควำมโปร่งใส  ประธำนจึงเชิญคณุเจริญ  ประจ ำแท่นเป็นประธำนในท่ี

ประชมุแทน     และเรียนเชิญผู้ถกูเสนอช่ือดงักลำ่วออกจำกห้องประชมุ  เพ่ือเปิดโอกำสให้ท่ำนผู้ถือหุ้นได้สอบถำม  และแสดง
ข้อคดิเห็นได้อย่ำงเตม็ท่ี   โดยในวำระนีค้ณุเจริญ ประจ ำแท่น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ด ำเนินกำรประชมุแทน 

เลขานุการที่ประชุม เรียนชีแ้จงให้ท่ีประชมุทรำบวำ่เม่ือวนัท่ี  24 ตลุำคม  2560 บริษัทฯ  ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น 

 เสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัท่ีิเหมำะสมท่ีจะเข้ำรับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 

 เปิดโอกำสให้เสนอวำระกำรประชมุเป็นกำรลว่งหน้ำ 

สิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวำคม  2560 รวมเวลำทัง้สิน้  69  วนั 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 

 เสนอช่ือบคุคลเข้ำรับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท   

 เสนอวำระกำรประชมุเป็นกำรลว่งหน้ำ 

ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ   ข้อ 17 ก ำหนดให้ “ในกำรประชุมผู้
ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) เป็นอตัรำ ถ้ำ จ ำนวนกรรมกำรจะแบง่ออก
ให้ตรงเป็นสำมสว่นไมไ่ด้   ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสำม(1/3) กรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกให้
กลบัเข้ำมำรับต ำแหน่งอีกได้ กรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้   ให้จบัสลำก
กนัสว่นปีหลงัๆ  ตอ่ไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง”   และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 
(4) ก ำหนดให้ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปี “พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ” ในกำร
ประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีในครัง้นี ้มีกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 3 ท่ำน ได้แก่  

1. คณุวศิษิฎ์         อคัรวเินค             กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ /  

            กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน  

2. คณุกวีวฒัน์      ทรงสกลุเกียรต ิ    กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน /  

            กรรมกำรตรวจสอบ 

3. คณุนิตำ          ตรีวีรำนวุฒัน์         กรรมกำร (ท่ีเป็นผู้บริหำร) / กรรมกำรบริหำร 



 

คณะกรรมกำรบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้ มีส่วนได้เสีย) พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น
แตง่ตัง้กรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระทัง้ 3 ท่ำน ได้แก่ คณุวศิษิฎ์  อคัรวเินค  คณุกวีวฒัน์  ทรงสกลุเกียรต ิ และคณุนิตำ 
ตรีวีรำนวุฒัน์  กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุเดมิตอ่ไปอีกวำระหนึ่ง  

โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บุคคลดังกล่ำว เป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ ท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ มีควำม
ระมดัระวงั และซ่ือสตัย์สจุริต  ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตำมพระรำชบญัญัตบิริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ดงันัน้
จึงเป็นผู้ ท่ีมีควำมเหมำะสมท่ีจะกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุเดิมของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวำระหนึ่ง  

กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี  ้  ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผู้บริหำร  ในกิจกำรท่ีเป็นคู่แข่งทำง
ธรุกิจหรือ  กิจกำรท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์   และได้ผำ่นกระบวนกำรกลัน่กรองของคณะกรรมกำรบริษัท
แล้ววำ่มีคณุสมบตัท่ีิเหมำะสมกบักำรประกอบกิจกำรของบริษัท 

จ านวนปีในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 

 
 

 คุณเจริญ ประจ าแท่น ผู้ด าเนินการแทน เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัต่ำง ๆ  เม่ือไมมี่ผู้
ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิ่มเตมิ  ประธำนฯ  จึงเสนอให้ท่ีประชมุพจิำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่ง
ตำมวำระ  ตำมรำยละเอียดท่ีได้น ำเสนอตอ่ท่ีประชมุดงักลำ่วข้ำงต้น 

และเพ่ือควำมโปร่งใส  และเป็นไปตำมหลกัก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีจึงได้เชิญกรรมกำรทัง้ 3  ท่ำนออกจำกห้องประชมุ
เป็นกำรชัว่ครำว  เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถำม  และแสดงควำมคดิเห็นได้อย่ำงเตม็ท่ี  และเม่ือเสร็จสิน้กำรลงคะแนน
เสียงในวำระนี ้ ประธำนจะเชิญกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนเข้ำมำในท่ีประชมุอีกครัง้ 

เลขานุการที่ประชุม  แจ้งต่อท่ำนผู้ ถือหุ้นว่ำ  วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน  จะมีกำรออกเสียงลงคะแนน  แต่งตัง้
กรรมกำรเป็นรำยบคุคล ได้แก่ คณุวศิษิฎ์  อคัรวเินค  คณุกวีวฒัน์  ทรงสกลุเกียรต ิ และคณุนิตำ ตรีวีรำนวุฒัน์ ตำมล ำดบั 

 

การถือหุ้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้ณ วันที่ 26.3.61   

 
 คณุนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์ถือหุ้นคดิเป็นร้อยละ 19.08 
 

มต ิ ท่ีประชุมมีมติแต่งตัง้กรรมกำรทัง้สำมท่ำนท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระข้ำงต้นท่ีได้รับกำรเสนอช่ือกลบัเข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง โดยท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้



 

5.1 อนุมัตแิต่งตัง้ คุณวศิษิฎ์  อัครวเินค  ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน  
โดยท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้

เห็นด้วย     428,090,698 เสียง (คดิเป็นร้อยละ   99.9294) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสียง           302,500 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0706) 
บตัรเสีย                                                  0 เสียง ( คดิเป็นร้อยละ         0.0000) 
 

5.2 อนุมัติแต่งตัง้ คุณกวีวัฒน์  ทรงสกุลเกียรติ ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำคำ่ตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ 
โดยท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้

เห็นด้วย     428,090,698 เสียง (คดิเป็นร้อยละ   99.9294) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสียง           302,500 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0706) 
บตัรเสีย                                                  0 เสียง ( คดิเป็นร้อยละ        0.0000 ) 
 

 5.3 อนุมัตแิต่งตัง้ คุณนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์ ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร /กรรมกำรบริหำร (และเพ่ือให้เป็นไปตำมหลกั
ธรรมำภิบำลท่ีดี  และเพ่ือควำมโปร่งใสคณุนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์  ไมล่งคะแนนออกเสียงในวำระนี)้ 
โดยท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้

เห็นด้วย     275,480,696 เสียง (คดิเป็นร้อยละ   99.8903) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสียง           302,500 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.1097) 
บตัรเสีย                                                  0 เสียง ( คดิเป็นร้อยละ         0.0000) 
  

วาระที่ 6   พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2561  

คุณเจริญ  ประจ าแท่น  ได้เชิญคณุวิศิษฎ์  อัครวิเนค  คณุกวีวฒัน์  ทรงสกุลเกียรติ  และคณุนิตำ ตรีวีรำนุวฒัน์ 
กลบัเข้ำมำในท่ีประชมุ  และขอให้ท่ีประชมุพจิำรณำอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรรมกำร ประจ ำปี 2561 โดยเชิญเลขำนกุำรท่ีประชุม   
เป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิำรณำ 

เลขานุการที่ประชุม เรียนชีแ้จงให้ท่ีประชมุทรำบว่ำ  ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 
90 ก ำหนดให้   “ห้ำมมใิห้บริษัทจ่ำยเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดแก่กรรมกำร เว้นแตเ่ป็นคำ่ตอบแทนตำมข้อบงัคบัของบริษัท” และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 22 ก ำหนดให้ “กรรมกำรมีสทิธิได้รับคำ่ตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวลั เบีย้ประชมุ บ ำเหน็จ 
โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน”  

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้ นอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ประจ ำปี 2561 เป็นรูปแบบรำยเดือน คำ่เบีย้ประชมุ เงินบ ำเหน็จ และผลตอบแทนอ่ืนๆ เป็นจ ำนวนเงินไมเ่กิน 2,000,000 บำท 
(สองล้ำนบำทถ้วน) โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเก่ียวกบัประเภทธรุกิจและควำมเก่ียวโยงกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ซึ่ง
สอดคล้องกับสภำวะโดยทั่วไปของตลำด และอุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงควำมเหมำะสมกับกำรท ำหน้ำท่ี  และควำม
รับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัท  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 
 



 

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ได้รับคำ่ตอบแทนเป็นรูปแบบรำยเดือนจ ำนวน 30,000 บำท/คน/เดือน 

กรรมการอิสระ  

ได้รับคำ่ตอบแทนเป็นรูปแบบรำยเดือนจ ำนวน 25,000 บำท/คน/เดือน 

กรรมการ / กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) 

ได้รับคำ่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุจ ำนวน 10,000 บำท / คน  / ครัง้ท่ีเข้ำประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

( ทัง้นีถ้้ำมีกำรรับต ำแหน่งมำกกวำ่หนึ่งต ำแหน่งให้รับค่ำตอบแทนเพียงต ำแหน่งเดียวในอตัรำท่ีสงูท่ีสดุ) 
 

และในปี 2560 บริษัทฯได้จ่ำยค่ำตอบแทน  คำ่เบีย้ประชมุกรรมกำร   และเงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงินรวม 1,700,000 
บำทถ้วน   

บุคคลที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทได้พจิำรณำแล้ว  วำ่บคุคลท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระนัน้จะสำมำรถให้ควำมเห็นได้
อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ประธาน  เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ  เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิม่เตมิ  
ประธำนจึงเสนอให้ท่ีประชมุพจิำรณำอนมุตัคิ่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจ ำปี 2561   ตำมรำยละเอียดท่ีได้น ำเสนอตอ่ท่ีประชมุ
ดงักลำ่วข้ำงต้น 

ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้  0 ราย  รวมจ านวนหุ้น                        0  หุ้น 

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้         40 ราย  รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้  428,393,198  หุ้น 

มต ิ ท่ีประชมุมีมตอินมุตัคิำ่ตอบแทนกรรรมกำร ประจ ำปี 2561 เป็นผลตอบแทนรูปแบบรำยเดือน คำ่เบีย้ประชมุ  เงิน
บ ำเหน็จ และผลตอบแทนอ่ืนๆ เป็นจ ำนวนเงินไมเ่กิน 2,000,000 บำท( สองล้ำนบำทถ้วน)  

โดยท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงมำกกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย     428,090,698 เสียง (คดิเป็นร้อยละ   99.9294) 

ไมเ่ห็นด้วย         0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 

งดออกเสียง           302,500 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0706) 

บตัรเสีย                                                  0 เสียง ( คดิเป็นร้อยละ        0.0000 ) 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 

ประธาน  ขอให้ท่ีประชมุอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2561 โดยเชิญ
เลขำนกุำร   เป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิำรณำ 

เลขานุการที่ประชุม เรียนชีแ้จงให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ  ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ .ศ. 2535 มำตรำ 
120 ก ำหนดให้    “ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี 
ในกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้” และมำตรำ 121 ก ำหนดให้ “ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมกำร  
พนกังำน ลกูจ้ำง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งหน้ำท่ีใด ๆ ของบริษัท”   และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 (6) ก ำหนดให้ท่ีประชุมสำมญั
ประจ ำปี “พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัชี ”  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และ ตลำดหลกัทรัพย์ มีประกำศเม่ือวนัท่ี 12 ตลุำคม 2548  “ให้บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย    จดัให้



 

มีกำรหมนุเวียนผู้สอบบญัชีทกุ 5 ปี โดยบริษัทฯ สำมำรถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรำยใหมท่ี่สงักดัส ำนกังำนสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบ
บญัชีรำยเดมิได้”  

คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้พจิำรณำและเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือพจิำรณำเสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือ
หุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561 
เน่ืองจำกมีมำตรฐำน และมีควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชีรวมทัง้ยงัสำมำรถให้ค ำแนะน ำ  ให้ค ำปรึกษำในเร่ืองเก่ียวกับกำร
บญัชี  ภำษีอำกร  และระบบกำรควบคมุภำยใน 

 นอกจำกนัน้เม่ือได้พจิำรณำเปรียบเทียบปริมำณงำน และอตัรำคำ่สอบบญัชีในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นวำ่ บริษัท ไพร้
ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั   มีคำ่สอบบญัชีท่ีเหมำะสม โดยก ำหนดให้ผู้สอบบญัชีคนหนึ่งตอ่ไปนี ้หรือผู้สอบบญัชี
ท่ำนอ่ืนท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั  เป็น
ผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัทฯ และลงนำมในรำยงำนกำรสอบบญัชี   

 1. นำงณฐพร  พนัธุ์อดุม                  ทะเบียนใบอนญุำตเลขท่ี 3430 

 2. นำยขจรเกียรต ิ อรุณไพโรจนกลุ  ทะเบียนใบอนญุำตเลขท่ี  3445 

 3. นำยชำญชยั   ชยัประสทิธ์ิ           ทะเบียนใบอนญุำตเลขท่ี  3760 

  ทัง้นีบ้ริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั และผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ทัง้ 3 ท่ำน ไมมี่ควำมสมัพนัธ์ 
และ/หรือ ไมมี่สว่นได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่วแตอ่ย่ำงใด และไม่ได้เป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2561 เป็นเงินจ ำนวน 6,154,000 บำท (หกล้ำนหนึ่งแสน
ห้ำหม่ืนส่ีพนับำท) ซึ่งไมร่วมค่ำใช้จ่ำยเบด็เตลด็ท่ีเกิดขึน้จริงระหวำ่งกำรปฏิบตังิำน 

คณะกรรมการบริษัท  ได้พจิำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญั  ผู้ ถือหุ้นอนมุตัแิตง่ตัง้นำงณฐพร  พนัธุ์
อดุม   ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต ทะเบียนเลขท่ี 3430    และ/หรือนำยขจรเกียรต ิ อรุณไพโรจนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตทะเบียน
เลขท่ี 3445  และ/หรือนำยชำญชยั   ชยัประสทิธ์ิ ทะเบียนใบอนญุำตเลขท่ี  3760  หรือผู้สอบบญัชีท่ำนอ่ืนท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. 
ให้ควำมเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 6 บริษัทประจ ำปี 2561 โดยมีคำ่สอบบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 6,154,000 บำท (หกล้ำนหนึ่งแสนห้ำหม่ืนส่ีพนับำท)  ซึ่ง
ไมร่วมคำ่ใช้จ่ำยเบด็เตลด็ท่ีเกิดขึน้จริงระหวำ่งกำรปฏิบตังิำน   

กำรท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย 6 บริษัทเลือกผู้สอบบัญชีจำกบริษัทเดียวกันเพ่ือท่ีจะได้ดูแลให้สำมำรถจัดท ำงบ
กำรเงินได้อย่ำงถกูต้องครบถ้วน  และทนัตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

 

จ านวนปีของผู้สอบบัญชี  ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2560 

 
ประธาน  เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ   

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจำรณำพิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนด
คำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2561 



 

 มต ิ ท่ีประชมุมีมตแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  และก ำหนดคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2561    โดยแตง่ตัง้นำงณฐ
พร  พนัธุ์อุดมผู้สอบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3430  และ/หรือนำยขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุลผู้สอบบญัชีรับอนญุำต
ทะเบียนเลขท่ี 3445 และ/หรือนำยชำญชัย   ชัยประสิทธ์ิ ทะเบียนใบอนุญำตเลขท่ี  3760 และ/หรือผู้สอบบญัชีท่ำนอ่ืนท่ี
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 6 บริษัทประจ ำปี 2561 โดยมีค่ำสอบบญัชีเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 6,154,000 บำท (หกล้ำนหนึ่ง
แสนห้ำหม่ืนส่ีพนับำท) ซึ่งไมร่วมคำ่ใช้จ่ำยเบด็เตลด็ท่ีเกิดขึน้จริงระหวำ่งกำรปฏิบตังิำน 

โดยท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้

เห็นด้วย     427,840,698 เสียง (คดิเป็นร้อยละ   99.8710) 

ไมเ่ห็นด้วย         0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 

งดออกเสียง           552,500 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.1290) 

บตัรเสีย                                                  0 เสียง ( คดิเป็นร้อยละ         0.0000) 
 

วาระที่ 8   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ประธาน  ได้กล่ำวขอบคณุท่ำนผู้ ถือหุ้นทุกท่ำนท่ีได้สอบถำมข้อมลูของบริษัทฯ  และเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซักถำม
รำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ  เพิม่เตมิ 

เลขานุการที่ประชุม  ได้เรียนชีแ้จงท่ีประชุมว่ำตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ .ศ. 2535 มำตรำ 105 
วรรค 2 ก ำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไมน้่อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมด จะขอให้    ท่ีประชุม
พจิำรณำเร่ืองอ่ืน  นอกจำกท่ีก ำหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้” 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจวุำระนีเ้พ่ือเปิดโอกำสแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอให้ท่ีประชมุพจิำรณำเร่ือง
อ่ืน ๆ นอกเหนือจำกท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดไว้ในกำรประชมุครัง้นี ้

ประธานฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นพจิำรณำเสนอวำระเร่ืองอ่ืนๆหรือซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ   

 คุณอรรถวุฒิ  ประสมแก้ว  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอให้บริษัทฯ พิจำรณำจัดสรรก ำไรส่วนหนึ่ง
เข้ำซือ้หุ้นบริษัท โกลบอลเพำเวอร์  ซินเนอร์ย่ี จ ำกดั (มหำชน) GPSC  ด ำเนินธรุกิจผลติไฟฟ้ำและไอน ำ้จำกแก๊สและผลติไฟฟ้ำ
จำกโซลำเซลล์ ซึ่งประสบควำมส ำเร็จในธุรกิจพลงังำนและมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองทัง้ในและต่ำงประเทศ และยังมี
ธรุกิจโครงกำรอ่ืนท่ีทำง GPSC ก ำลงัศกึษำซึ่งเป็นท่ีน่ำสนใจและเหมำะแก่กำรลงทนุเป็นอย่ำงมำก 

คุณนิตา   ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริหาร  ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ  บริษัทไม่มีนโยบำยกำรลงทุนเก่ียวกบั
กำรลงทนุซือ้หุ้นเน่ืองจำกอำจมีควำมเส่ียงเพรำะบริษัทไมมี่ควำมช ำนำญในธรุกิจดงักล่ำว  และได้กลำ่วขอบคณุ  คณุอรรถวฒุิ  
ประสมแก้ว  และจะน ำข้อเสนอแนะดงักลำ่วไปพจิำรณำตอ่ไป 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงขอฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจำรณำพิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ  ตำม
รำยละเอียดท่ีได้น ำเสนอตอ่ท่ีประชมุดงักลำ่ว 

เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถำม  เลขำนุกำรท่ีประชุมจึงแจ้งต่อท่ีประชุมว่ำถ้ำมีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสงสยั  ต้องกำรสอบถำม
เพิม่เตมิ  หรือต้องกำรแสดงควำมคดิเห็นในเร่ืองอ่ืน ๆ สำมำรถตดิตอ่เข้ำมำยงับริษัทฯได้ท่ี โทร. 02-455-2888 แฟ็กซ์ 02-455-
2763 หรือตดิตอ่มำท่ี 

เลขำนกุำรบริษัทคณุธนษำ  กิตตริดำนนัท์   E-mail  thanasa.k@takuni.com  หรือ 

นกัลงทนุสมัพนัธ์  คณุนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์   E-mail  nita@takuni.com หรือ 

ตดิตอ่ผำ่นเวป็ไซด์ของบริษัทในหน้ำส ำหรับนกัลงทนุ www.takunigroup.com  

mailto:thanasa.k@takuni.com%20%20หรือ
mailto:ita@takuni.com
http://www.takunigroup.com/


 

ประธาน  ได้กลำ่วขอบคณุท่ำนผู้ถือหุ้นทกุท่ำนท่ีได้เสียสละเวลำมำร่วมประชมุในวนันี ้ และปิดกำรประชมุ 

 อนึ่งภำยหลงัจำกเร่ิมเปิดกำรประชมุ  ได้มีผู้ ถือหุ้นมำลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชมุเพิม่ขึน้ โดยมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นท่ีมำ
ประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมทัง้สิน้ 41 รำย  นบัจ ำนวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 428,673,198 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 
53.5841    ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

 
 
 
        ปิดประชุมเวลา   15.30  น. 
 
 
 
 

 
   ลงช่ือ................................................................  .  ประธานที่ประชุม  

                               (นายวศิษิฎ์     อัครวเินค)         ประธานกรรมการ 

 

 

ลงช่ือ.................................................................เลขานุการที่ประชุม  

                      (นางสาวธนษา  กิตตริดานันท์)         เลขานุการบริษัท 

 

       

       

  


