
 

1 

 

 
 

เลขท่ี TG 076 / 2562 

 

       วนัท่ี 7 พฤษภาคม  2562  

      

เร่ือง ขอน าสง่รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  บริษัท ทาคนิู กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี  2562 

 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ( บริษัทฯ ) ขอน าส่งส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี  2562    ซึง่ได้ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี  25  เมษายน  2562  รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย    หาก

ท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเก่ียวกับรายงานดังกล่าว  กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ  ทราบท่ี E-mail  

thanasa.k@takuni.com  หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2455-2888 ภายในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562 เพื่อท่ีบริษัท

จะได้รวบรวมด าเนินการตอ่ไป  หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทกัท้วงใด ๆ  บริษัทฯ จะถือวา่ทา่นรับรองรายงานการ

ประชุมนีแ้ล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

                                         
               บริษัท ทาคนิู กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

     
 
 
 
 
 

ฝ่ายก ากบัการปฏิบติังาน / เลขานกุารบริษัท 

โทรศพัท์ 0-2455-2888 

โทรศพัท์ 0-2455-2763 

mailto:thanasa.k@takuni.com%20%20หรือ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
วันพฤหสับด ีที่ 25 เมษายน  2562  

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

 

 
                     เปิดประชุมเวลา  14.10 น. 

 

คุณวศิษิฎ์   อัครวเินค  ประธานกรรมการ  ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ประธานกลา่วเปิดการประชุมและ
แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่  ขณะท่ีเร่ิมการประชมุมีผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง  14  ราย รับมอบฉนัทะจ านวน 13  ราย นบัรวมผู้ถือ
หุ้นรวม  27  รายจ านวนหุ้นทัง้สิน้  443,961,065   หุ้นคิดเป็นร้อยละ 55.4951  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุ  ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 

คุณธนษา  กิตติรดานันท์ เลขานุการบริษัท ท าหน้าท่ีเลขานุการท่ีประชุม  โดยเลขานุการท่ีประชุม  ได้แนะน า
คณะกรรมการบริษัท  คณะผู้บริหาร ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต   ตวัแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับ
คะแนน  ท่ีเข้าร่วมประชมุดงันี ้
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  

1. คณุวศิษิฎ์              อคัรวเินค กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

2. คณุเจริญ               ประจ าแท่น กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน 

3. คณุกวีวฒัน์            ทรงสกลุเกียรต ิ                   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

4. คณุประเสริฐ ตรีวีรานวุฒัน์   กรรมการ (ท่ีเป็นผู้บริหาร ) / ประธานกรรมการบริหาร  
5. คณุนิตา  ตรีวีรานวุฒัน์   กรรมการ (ท่ีเป็นผู้บริหาร ) / กรรมการบริหาร 
6. คณุกาญจนา ริมพณิชยกิจ   กรรมการ / กรรมการบริหาร 
7. คณุสมชยั  ก้านบวัแก้ว   กรรมการ / กรรมการบริหาร 
ทัง้นีก้รรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นีค้ดิเป็นร้อยละ  100   ของกรรมการทัง้หมดของบริษัท 

คณะผู้บริหาร 
1. คณุฐิตมิา ธนาปกิจ   รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบญัชี / การเงิน 
2. คณุฉตัรประภา จนัทร์ศรี                รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายธรุกิจขนสง่ 
3. คณุธนษา             กิตตริดานนัท์                      เลขานกุารบริษัท / ผู้จดัการฝ่ายก ากบัการปฏิบตังิาน 

 ( ท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารท่ีประชมุ) 
ผู้บริหารที่ไม่เข้าประชุม 

1.  คณุทศพล            ผลติาภรณ์  รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
                                                                            (ตดิภารกิจ  ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้) 
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ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
             คณุสพุฒัน์  ตรงสวสัด์  ผู้จดัการส านกังาน  ส านกักฎหมาย สพุฒัน์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

คณุณฐพร  พนัธุ์อดุม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน 

บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จ ากดั 
ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพ่ือเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 

คณุเรณ ู  หนพูนัธ์  เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง  ท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสงัเกตการณ์  และเป็น
สกัขีพยานในการนบัคะแนน 
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

คณุองัคณา  ชดูวง 
 

ประธาน  มอบหมายให้เลขานุการท่ีประชมุ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการประชมุ  และวิธีการออกเสียงลงคะแนน  
ในวาระต่าง ๆ  โดยเลขานุการฯ  ได้ชีแ้จงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  การออกเสียงลงคะแนน  การนับคะแนน  
และการประกาศผลคะแนนให้ท่ีประชมุได้รับทราบ 

เลขานุการท่ีประชุม  เรียนชีแ้จงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  การออกเสียงลงคะแนน  การนับคะแนน  
และการประกาศผลคะแนน  ดงันี ้

 

การสอบถามหรือแสดงความเหน็ 
ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีข้อสงสยัจะซักถามหรือแสดงความคดิเห็นแนะน าตวัโดยแจ้ง  ช่ือ-นามสกุล 

และแจ้งเร่ืองท่ีต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนัน้  ขอให้เป็นการสอบถาม
และแสดงความคดิเห็นตามประเดน็ของวาระการประชมุ เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

 

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง 
เม่ือท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับบตัรลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยการออก

เสียงลงคะแนนนัน้ ให้ 1 หุ้นมีสทิธิออกเสียงได้ 1 เสียง  
ในการประชุมแต่ละวาระนัน้ ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะต้องย่ืนบตัรลงคะแนนให้ตรงกับวาระท่ีมีการเรียกเก็บ

บตัรลงคะแนนในแตล่ะวาระ  
ท่านผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดเห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่านนัน้ 

กรอกใบลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทฯ จัดให้ และมอบให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ในกรณีท่ีท่านไม่ด าเนินการดงักล่าว ให้ถือว่าท่าน
เห็นชอบกบัมตติามวาระท่ีได้น าเสนอ  

หากท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท าเคร่ืองหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบตัรเสีย ยกเว้นผู้ ถือหุ้น
ตา่งประเทศท่ีแตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทย  

ในการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง ท่านท่ีไมไ่ด้สง่ใบลงคะแนนบริษัทฯ จะถือวา่ท่านเห็นด้วยกับวาระนัน้  บริษัทฯ 
ได้ใช้ระบบBarcode ในการนบัการออกเสียงลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

วาระที่  1, 3 ,4 , 5 , 7 , 8  เป็นวาระปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 2  เร่ืองรับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2561  เป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทราบจึงไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้  
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วาระที่  6  เร่ือง พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2562  โดยวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนน
เสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ในกรณีผู้ รับมอบฉันทะท่ีย่ืนใบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้น าคะแนน
เสียงของท่านไปบนัทึกไว้ในระบบเพ่ือลงมตสิ าหรับวาระนัน้ ๆ แล้ว  โดยผู้ รับมอบฉนัทะไมต้่องกรอกแบบลงคะแนนใด ๆ อีก 
เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอย่างตอ่เน่ืองและมีประสทิธิภาพ บริษัทฯ จะแจ้งผลการนบัคะแนนเสียงในวาระถดัไป  

ทัง้นีเ้ม่ือสิน้สดุการประชุมฯ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่าน  มอบใบลงคะแนนท่ี
เหลือทัง้หมดให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือน าคะแนนของท่านไปบนัทึกไว้ในระบบการนบัคะแนน 

เม่ือไมมี่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ   ประธาน จึงเสนอให้ท่ีประชมุพจิารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2561  เม่ือวันที่ 1  มิถุนายน 2561 

 ประธาน  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2562  เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน  
2561   โดยเชิญเลขานกุารท่ีประชมุ  เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิารณา 

เลขานุการที่ประชุม เรียนชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่า  บริษัทฯ  ได้จดัการประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2561  เม่ือ
วนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับกระทรวงพาณิชย์  และได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว    

ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทพจิารณาแล้ว  เห็นวา่ได้มีการบนัทึกวาระการประชมุไว้อย่างครบถ้วน  และถกูต้องแล้ว 

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ  เม่ือไมมี่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม  
ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561  
ตามรายละเอียดท่ีได้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุดงักลา่วข้างต้น 

ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 1 ราย  รวมจ านวนหุ้น 510,541  หุ้น 
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้   28  ราย  รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้  444,471,606  หุ้น 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 2/2561  เม่ือวันท่ี 1 

มถินุายน 2561 
โดยท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นได้มีมตรัิบรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย          444,471,606  เสียง ( คดิเป็นร้อยละ   100.0000 ) 
ไมเ่ห็นด้วย              0  เสียง ( คดิเป็นร้อยละ   0.0000 ) 
งดออกเสียง                           0  เสียง ( คดิเป็นร้อยละ        0.0000 ) 
บตัรเสีย                                          0  เสียง ( คดิเป็นร้อยละ        0.0000 ) 
 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2561 
ประธาน  ได้เชิญให้คณุนิตา   ตรีวีรานวุฒัน์  ในฐานะกรรมการบริหาร  เป็นผู้ชีแ้จงรายงานกิจการประจ าปี 2561   
คุณนิตา   ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริหาร  ได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุโดยแบง่แยกธรุกิจเพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้

ง่ายขึน้ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

กลุม่บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธรุกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas:  LPG) และ
ธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบง่กลุ่มธรุกิจดงันี ้

1. ธุรกิจจัดหา จ าหน่ายก๊าซ LPG  

ด าเนินการโดยบริษัท TG ซึ่งเป็นผู้ค้าก๊าซ LPG ท่ีได้รับใบอนญุาตตามมาตรา 7 ท าหน้าท่ีจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซ 
LPG ให้แก่ภาคธรุกิจและอตุสาหกรรม 
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2. ธุรกิจขนส่งทางบก  

ด าเนินการโดยบริษัทย่อย GG เป็นผู้ขนสง่ท่ีได้รับอนญุาตตามมาตรา 12 ท าหน้าท่ีให้บริการขนสง่วตัถอุนัตรายและ
วสัดกุ่อสร้างทางบก ให้กบักลุ่มบริษัทฯและลกูค้า 

3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 

ด าเนินการโดยบริษัทย่อย  TT และ CAZ  บริการรับเหมาก่อสร้างแก๊สและน า้มนั ในลกัษณะ Engineering 
Procurement Construction  

4. ธุรกิจตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ 

ด าเนินการโดยบริษัทย่อย TT เป็นผู้จ าหน่ายอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบก๊าซ และให้บริการตดิตัง้ระบบก๊าซ LPG 
และ NGV ส าหรับยานยนต์ 

5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวศิวกรรม 

ด าเนินการโดยบริษัทย่อย RE ให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัทางวศิวกรรมส าหรับระบบงานท่อก๊าซ
และอปุกรณ์นิรภยัส าหรับอตุสาหกรรมและสถานีบริการไปจนถึงการให้บริการตรวจสอบระบบก๊าซส าหรับยานยนต์
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ด าเนินการโดยบริษัทย่อย TL เป็นการด าเนินธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

คุณนิตา   ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริษัท  ได้แสดงจ านวนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยตามรายละเอียด
ดงันี ้  

 
ในธุรกิจ LPG  บริษัทมีคลงัเก็บก๊าซอยู่ 2  คลงั  1. คลงัปทุมธานี  ปริมาณความจุ  400  ตนัยอดขายประมาณ  14  

ล้านบาท  2.  คลงัพิจิตร  ปริมาณความจ ุ 1,000  ตนัยอดขายประมาณ  10  ล้านบาทและมีรายได้จากการรับฝากก๊าซเดือน
ละประมาณ  5 แสนบาท  แนวโน้มการขายรวมจากปีก่อนลดลง  ดงันัน้บริษัทจึงยงัไมล่งทนุเพิม่เตมิกบัธุรกิจตวันี ้

สว่นธรุกิจขนสง่ในปีท่ีผา่นมาบริษัทขายรถขนสง่ก๊าซ LPG ไปบางสว่น เน่ืองจากธรุกิจก๊าซ LPG ไมเ่ตบิโตท าให้ธุรกิจ
การขนสง่ต้องชะลอตวัตามไปด้วย  การตดัสนิใจขายรถเพ่ือลดคา่ใช้จ่ายในการซ่อมแซม  คา่ประกนั ท่ีเก่ียวกบัรถ  แตบ่ริษัทก็
ได้ขยายตลาดโดยการรับขนสง่แอมโมเนีย และยงัเพิม่การให้บริการขนสง่อปุกรณ์ก่อสร้างท่ีจงัหวดัระยอง  เช่น ท่อ  เหลก็  เพ่ือ
ขยายฐานการให้บริการขนสง่ท่ีหลากหลาย 
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ส าหรับธุรกิจทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยัทางวศิวกรรม  รายได้จะสม ่าเสมอเท่ากนัในทุก ๆ  ปี  เพราะ
เป็นการตรวจสอบตามท่ีกฎหมายก าหนด  ทัง้นีใ้นปีท่ีผ่านมาบริษัทได้ขยายฐานการให้บริการไปท่ีจังหวดัระยอง  เพ่ือขยาย
ฐานลกูค้าซึ่งคาดวา่จะเตบิโตตามเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 

ส่วนธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  รายได้เติบโตมากเน่ืองจากกลุ่มลกูค้าขยายโรงงานมาขึน้ ถือเป็นโอกาสในการรับงาน
รับเหมาเพิม่ขึน้ 

คุณฐิตมิา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี / การเงนิ ได้เรียนชีแ้จงเพิม่เตมิดงันี ้  
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  งบการเงินเฉพาะกิจการมีก าไรสทุธิ 31.83 ล้านบาท ก าไรสทุธิลดลงจ านวน 0.36 

ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายได้อ่ืนลดลง 2.20 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย (ค่าขนส่ง) เพิ่มขึน้ 5.74 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายใน
การบริการเพิม่ขึน้ 6.44 ล้านบาท 

 ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  งบการเงินรวมมีก าไรสทุธิ 59.05 ล้านบาท ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 23.88 ล้านบาท 
จากรายการท่ีมีสาระส าคัญคือ ก าไรสุทธิจาก CAZ 51.82 ล้านบาท (รายได้ท่ีเพิ่มขึน้ 357 ล้านบาท) ซึ่งเกิดจากโครงการ 
PTTGC Civil work , PTTGC ORP STR Feb รายได้รวม 217 ล้านบาท และโครงการ PTT WCS SMP รับรู้รายได้ เพิม่ 134.40 
ล้านบาทจากปีก่อน 

คุณธนษา  กิตตริดานันท์  เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบเพิ่มเตมิวา่ บริษัทฯ  ได้ประกาศเจตนารมณ์
ในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  เม่ือวนัท่ี 12  พฤศจกิายน 2561  ณ ปัจจบุนั  บริษัทฯ  อยู่ระหวา่งการย่ืนเอกสารแบบ
ประเมนิตนเองเพ่ือขอเข้ารับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 

 ประธาน  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ  

เม่ือไมมี่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิม่เติม  เลขานกุารท่ีประชมุแจ้งตอ่ท่านผู้ถือหุ้นว่า  วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนน
เน่ืองจากเป็นเร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

 มต ิ ท่ีประชมุรับทราบรายงานกิจการประจ าปี  2561 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี ส าหรับรอบบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธาน  ขอให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  โดย
เชิญคณุฐิตมิา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชี/การเงิน  เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิารณา 

 คุณฐิติมา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน  ได้ชีแ้จงผลการประกอบการของกลุ่มบริษัทปี  
2561  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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รายได้จากธุรกิจขายแก๊ส เพิ่มขึน้จ านวน 0.33 ล้านบาท คิดเป็น 0.40% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

เน่ืองจากความผนัผวนของราคาขายในระหว่างงวด  โดยราคาขายเฉล่ียเพิม่ขึน้ 2.24% เม่ือเทียบกบัปีก่อน  ในขณะท่ีปริมาณ

ขายแก๊สโดยรวมของบริษัทลดลง คิดเป็น 2.27%  เม่ือเทียบกับปีก่อน  ทัง้นีป้ริมาณการขาย LPG ในภาคขนส่งในปี 2561 

ลดลง 13.10% ซึ่งสอดคล้องกบัปริมาณการขายแก๊สของผู้ค้าน า้มนัเชือ้เพลงิมาตรา 7 ในภาคขนสง่โดยรวมท่ีลดลงจากปีก่อน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ขยายฐานลกูค้าไปในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนมากขึน้ ท าให้ปริมาณขาย LPG ให้กลุ่ม

ลกูค้าดงักล่าวเพิ่มขึน้ 47.31% และ 120.95% ตามล าดบั เม่ือเทียบกับปีก่อน เพ่ือรักษาปริมาณการขายแก๊สโดยรวมของ

บริษัท 

รายได้จากธุรกิจให้บริการขนส่งทางบก  เพิม่ขึน้ 3.97 ล้านบาท คดิเป็น 33.06% จากปีก่อน เน่ืองจากกลุม่บริษัท

สามารถให้บริการขนส่งแอมโมเนียเพิ่มขึน้คิดเป็นสัดส่วน 71.96% ของรายได้การให้บริการขนส่ง จากปีก่อนท่ีมีสัดส่วน 

47.68% ของรายได้การให้บริการขนส่ง  โดยตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2560 กลุ่มบริษัทได้ซือ้รถขนส่งแอมโมเนียเพิ่มขึน้เพ่ือรองรับ

การให้บริการ ท าให้มีต้นทนุคา่เส่ือมราคาเพิม่ขึน้เลก็น้อย 

รายได้จากธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ติดตัง้ระบบแก๊ส เพิ่มขึน้จ านวน 1.13 ล้านบาท คิดเป็น 32.38%  จากปีก่อน 

เน่ืองจากกลุม่บริษัทได้ใช้กลยทุธ์เชิงรุกในการขยายฐานลกูค้าไปยงัลกูค้ากลุม่ศนูย์จ าหน่ายรถยนต์  และกลุม่อู่ซ่อมเอกชนเพ่ือ

เพิม่ยอดขาย  

รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพิม่ขึน้ 325.98 ล้านบาท  คดิเป็น 30.21% เน่ืองจากรายได้งานก่อสร้างน า้มนั

และแก๊ส เพิม่ขึน้ จ านวน 337.69 ล้านบาท คดิเป็นการเพิม่ขึน้ 33.00%  ในสว่นงานรับเหมาก่อสร้างอาคารชดุพกัอาศยัลดลง

จากปีก่อน เน่ืองจากได้รับรู้รายได้งวดสดุท้ายพร้อมทัง้สง่มอบเรียบร้อยแล้วตัง้แตไ่ตรมาส 2 ของปี 2560     

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 กลุม่บริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างน า้มนัและแก๊สท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและยงัไม่รับรู้

รายได้ จ านวน  2,744.37 ล้านบาท ประกอบกบัการรับงานใหม่ในระหวา่งเดือนมกราคม 2562 - กมุภาพนัธ์ 2562 อีกจ านวน 

43.81 ล้านบาท 

รายได้จากธุรกิจทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม  เพิ่มขึน้  21.02 ล้านบาท  คิดเป็น  

36.74%  จากปีก่อน  เน่ืองจากกลุม่บริษัทมีรายได้ในภาคตะวนัออกเพิม่ขึน้คดิเป็นสดัสว่น 38.55% จากปีก่อนท่ีมีสดัสว่นเพียง 

6.01%  โดยการขยายตลาดไปยังภาคตะวนัออกตัง้แต่ปลายปี 2559  กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานใน

การให้บริการ และคา่เส่ือมราคาจากอปุกรณ์ท่ีใช้ในงานทดสอบเพิม่ขึน้ 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย เพิ่มขึน้ 4.09 ล้านบาท คิดเป็น 21.87% ซึ่งเกิดจากค่าขนส่งก๊าซท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 4.89 ล้าน

บาทคดิเป็น 27.18% จากปีก่อน เน่ืองจากการท่ีบริษัทขยายฐานลกูค้าไปยงักลุ่มอตุสาหกรรม ทัง้นีร้ะยะทางในการขนส่งก๊าซ

ค่อนข้างกระจายหลายพืน้ท่ี โดยระยะทางขนส่งไปลกูค้าโดยรวมเพิ่มขึน้ 258,575 กิโลเมตร คิดเป็นเพิ่มขึน้ 24.78% จากปี

ก่อน  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิม่ขึน้จ านวน 18.38 ล้านบาทคดิเป็น 14.01% จากปีก่อน  เน่ืองจากกลุม่บริษัทได้บนัทึก

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และบนัทึกหนีส้ญูส าหรับลกูหนีข้องธรุกิจขายแก๊สท่ีขาดสภาพคลอ่ง เพิม่ขึน้จ านวน 1.42 ล้านบาท  อีก

ทัง้กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานเพิ่มขึน้จ านวน 12.23 ล้านบาท คดิเป็น 17.27% ทัง้ในสว่นเงินเดือนและคา่ใช้จ่าย

ในการพฒันาบคุลากรเพ่ือรองรับการขยายตวัทางธรุกิจ  

 

 
 

สินทรัพย์รวม ของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ขึน้เป็น 1,913.62  ล้านบาท จากปีก่อนท่ีมีสนิทรัพย์
รวม 1,536.12 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จ านวน  377.51  ล้านบาท คิดเป็น 24.58 %  เน่ืองจากกลุ่มบริษัทซือ้วัตถุดิบส าหรับงาน
รับเหมาก่อสร้างน า้มนัและแก๊สระหว่างงวดจ านวน  181.72 ล้านบาท  และมีรายได้ท่ียังไม่ได้เรียกช าระส าหรับงานรับเหมา
ก่อสร้างน า้มนัและแก๊สระหว่างงวดเพิ่มขึน้ 199.66 ล้านบาทตามรายได้จากสัดส่วนงานท่ีท าเสร็จในระหว่างงวด และกลุ่ม
บริษัทมีการซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เพิ่มขึน้จ านวน  93.10 ล้านบาท ทัง้นีใ้นระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้ซือ้ท่ีดินจากบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกันมลูค่า 41.55 ล้านบาท รวมทัง้ได้พิจารณาจัดประเภทท่ีดินมลูค่า  93.45 ล้านบาทจากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทนุไปเป็นสนิค้าคงเหลือ เน่ืองจากได้วางแผนการพฒันาท่ีดนิดงักลา่วเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 

หนีส้ินรวม ของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  เพิม่ขึน้เป็น 1,024.78  ล้านบาท จากปีก่อนท่ีมีหนีส้นิจ านวน 
659.12 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 365.66 ล้านบาท คิดเป็น 55.48% เน่ืองจากรายได้รับล่วงหน้าจากงานก่อสร้างน า้มนัและ
แก๊ส ท่ีเพิ่มขึน้ระหว่างงวด จ านวน  223.82 ล้านบาท  โดยมีเจ้าหนีก้ารค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายท่ีเพิ่มขึน้ตามปริมาณงานท่ี
รับรู้ตามสดัส่วนงานท่ีท าเสร็จในระหว่างงวดจ านวน 120.48 ล้านบาท นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทใช้สินเช่ือระยะสัน้จากธนาคาร 
จ านวน 59.18 ล้านบาท ส าหรับเป็นกระแสเงินสดหมนุเวียนในการด าเนินงานซึ่งได้จ่ายช าระคืนแล้วในเดือนมกราคม 2562 
โดยในระหวา่งปี กลุม่บริษัทมีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร จ านวน 45.88 ล้านบาทตามก าหนดช าระ ท าให้
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารลดลง 
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ส่วนของเจ้าของรวม ของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึน้เป็น 888.84 ล้านบาท จากปีก่อนท่ีมี
จ านวน 877.00 ล้านบาท เน่ืองจากก าไรเบ็ดเสร็จรวมประจ างวดปี 2561 จ านวน 57.71 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลใน
ระหวา่งปีจ านวน 44.98 ล้านบาท 

คณะกรรมการบริษัทพจิารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนมุตังิบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อย  และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งประกอบด้วย  งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 และงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งผา่นการตรวจสอบและลง
นามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และได้ผา่นการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการอนมุตัขิองคณะกรรมการบริษัทแล้ว  

 ประธาน  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ  
เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติงบ

การเงินประจ าปี ส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ตามรายละเอียดท่ีได้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุดงักลา่ว 
ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 1 ราย  รวมจ านวนหุ้น 100,000  หุ้น 
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้   29  ราย  รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้  444,571,606  หุ้น 
มต ิ ท่ีประชมุมีมตอินมุตังิบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

โดยท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย     444,571,606   เสียง (คดิเป็นร้อยละ      100.0000) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสียง                      0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 
บตัรเสีย                                                   0 เสียง ( คดิเป็นร้อยละ         0.0000 ) 
 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2561 และการจ่ายเงนิปันผล  
ประธาน  ขอให้ท่ีประชมุพจิารณาอนุมตักิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล  โดยเชิญเลขานุการ

ท่ีประชมุเป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิารณา 

เลขานุการที่ประชุม เรียนชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า  บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 โดย
ไม่มียอดขาดทุนสะสม  บริษัทฯจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิใน
แตล่ะปี 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2562  เม่ือวนัท่ี  27  กมุภาพนัธ์  2562 ท่ีประชมุมีมติให้จ่ายเงินปันผล
ส าหรับรอบระยะเวลาส าหรับงวด วนัท่ี 1 มกราคม 2561 – วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ  0.0375  บาท  
รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 30,000,000 บาทคดิเป็นร้อยละ 94.26 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัทฯ  และบริษัทได้ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี  24  พฤษภาคม  2562 และได้จัดสรรก าไรสุทธิจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย   ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 เป็นจ านวนเงิน 1,600,000 บาท  

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561  และการจ่ายเงินปันผล  โดย
ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวนัพฤหสับดีท่ี 14 มีนาคม 2562 และให้รวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น
ในวนัมีนาคมท่ี 14  มีนาคม  2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 24 พฤษภาคม 2562  

ประธาน  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ  
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เม่ือไมมี่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิม่เตมิ  ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชมุพจิารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรประจ าปี 

2561 และการจ่ายเงินปันผล  ตามรายละเอียดท่ีได้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุดงักลา่วข้างต้น 

มต ิ ท่ีประชมุมีมตอินมุตัจิ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ  0.0375  บาท  รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 30,000,000 บาทคดิ
เป็นร้อยละ 94.26 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  และบริษัทได้ก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  24  พฤษภาคม  2562 

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวนัพฤหัสบดีท่ี 14 มีนาคม 2562 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 24 พฤษภาคม 2564  และได้จดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานประจ าปี ไว้เป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย   ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 เป็นจ านวนเงิน 1,600,000 บาท  

โดยท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย     444,571,606   เสียง (คดิเป็นร้อยละ      100.0000) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสียง                      0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 
บตัรเสีย                                                   0 เสียง ( คดิเป็นร้อยละ         0.0000 ) 
 

วาระที่ 5   พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
ประธาน ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ   โดยเชิญเลขานุการท่ี

ประชมุ   เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิารณา 

เลขานกุารท่ีประชมุ เรียนชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 

 เสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัท่ีิเหมาะสมท่ีจะเข้ารับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 เปิดโอกาสให้เสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า 

สิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2561 รวมเวลาทัง้สิน้  48  วนั 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 

 เสนอช่ือบคุคลเข้ารับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท   

 เสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ   ข้อ 17 ก าหนดให้ “ในการประชุมผู้
ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้า จ านวนกรรมการจะแบง่ออก
ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้   ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้
กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้   ให้จบัสลาก
กนัสว่นปีหลงัๆ  ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง”   และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 
(4) ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัประจ าปี “พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ” ในการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีในครัง้นี ้มีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ได้แก่  

1. คณุเจริญ         ประจ าแท่น           ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

            กรรมการอิสระ 

2. คณุประเสริฐ    ตรีวีรานวุฒัน์        ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ประธาน          

                                                       กรรมการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่/กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

3. คณุสมชยั        ก้านบวัแก้ว           กรรมการ  
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คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไมร่วมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย) พจิารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
แตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ คณุเจริญ  ประจ าแท่น  คณุประเสริฐ  ตรีวีรานวุฒัน์  และคณุสม
ชยั ก้านบวัแก้ว  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชดุเดมิตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง  

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ มีความ
ระมดัระวงั และซ่ือสตัย์สจุริต  ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ดงันัน้
จึงเป็นผู้ ท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชดุเดิมของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง  

 

กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี  ้  ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร  ในกิจการท่ีเป็นคู่แข่งทาง
ธรุกิจหรือ  กิจการท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   และได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัท
แล้ววา่มีคณุสมบตัท่ีิเหมาะสมกบัการประกอบกิจการของบริษัท 

 

จ านวนปีในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 

 
 

 ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ  เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม
เพิม่เติม  ประธานฯ  จึงเสนอให้ท่ีประชมุพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ตามรายละเอียด
ท่ีได้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุดงักลา่วข้างต้น 

และเพ่ือความโปร่งใส  และเป็นไปตามหลกัก ากบัดแูลกิจการท่ีดีจึงได้เชิญกรรมการทัง้ 3  ท่านออกจากห้องประชมุ
เป็นการชัว่คราว  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม  และแสดงความคดิเห็นได้อย่างเตม็ท่ี  และเม่ือเสร็จสิน้การลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้ ประธานจะเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านเข้ามาในท่ีประชมุอีกครัง้ 

เลขานุการที่ประชุม  แจ้งต่อท่านผู้ ถือหุ้นว่า  วิธีการออกเสียงลงคะแนน  จะมีการออกเสียงลงคะแนน  แต่งตัง้
กรรมการเป็นรายบคุคล ได้แก่ คณุเจริญ  ประจ าแท่น  คณุประเสริฐ  ตรีวีรานวุฒัน์  และคณุสมชยั ก้านบวัแก้ว  ตามล าดบั 

 

การถือหุ้นของกรรมการที่ ได้รับการเสนอช่ือ ณ วันที่ 26.3.61  คิดเป็น 16.18 % รายละเอียดตามตาราง
ต่อไปนี ้
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มต ิ ท่ีประชุมมีมติแต่งตัง้กรรมการทัง้สามท่านท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระข้างต้นท่ีได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

5.1 อนุมัตแิต่งตัง้ คุณเจริญ  ประจ าแท่น  ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 

พจิารณาคา่ตอบแทน/กรรมการอิสระ 

โดยท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

เห็นด้วย     444,571,606   เสียง (คดิเป็นร้อยละ      100.0000) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสียง                      0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 
บตัรเสีย                                                   0 เสียง ( คดิเป็นร้อยละ         0.0000 ) 
 

5.2 อนุมัตแิต่งตัง้ คุณประเสริฐ  ตรีวีรานุวัฒน์ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง/ประธานกรรมการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่/กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี  
และเพ่ือความโปร่งใสคณุประเสริฐ  ตรีวีรานวุฒัน์  ไมล่งคะแนนออกเสียงในวาระนี)้ 

โดยท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

เห็นด้วย     315,098,613 เสียง (คดิเป็นร้อยละ   70.8769) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสียง    129,472,993 เสียง (คดิเป็นร้อยละ    29.1231) 
บตัรเสีย                                                  0 เสียง ( คดิเป็นร้อยละ         0.0000 ) 
 

 5.3 อนุมัตแิต่งตัง้ คุณสมชัย  ก้านบัวแก้ว ด ารงต าแหน่ง กรรมการ  
โดยท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี ้
เห็นด้วย     444,571,606   เสียง (คดิเป็นร้อยละ      100.0000) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสียง                      0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 
บตัรเสีย                                                   0 เสียง ( คดิเป็นร้อยละ         0.0000 ) 

วาระที่ 6   พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2561  

ประธาน  ได้เชิญคณุเจริญ  ประจ าแท่น / คณุประเสริฐ  ตรีวีรานวุฒัน์  และคณุสมชยั ก้านบวัแก้ว กลบัเข้ามาในท่ี
ประชุม  และขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2562 โดยเชิญเลขานุการท่ีประชมุ   เป็นผู้ ชีแ้จง
รายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิารณา 

เลขานุการที่ประชุม เรียนชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
90 ก าหนดให้   “ห้ามมใิห้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดแก่กรรมการ เว้นแตเ่ป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท” และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 22 ก าหนดให้ “กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ 
โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน”  
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ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2562 เป็นรูปแบบรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ เงินบ าเหน็จ และผลตอบแทนอ่ืนๆ เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,200,000 บาท 
(สองล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยค านึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกับประเภทธุรกิจและความเก่ียวโยงกับผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกบัสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการท าหน้าท่ี  และ
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ได้รับคา่ตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจ านวน 30,000 บาท/คน/เดือน 

กรรมการอิสระ  

ได้รับคา่ตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจ านวน 25,000 บาท/คน/เดือน 

กรรมการ / กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) 

ได้รับคา่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุจ านวน 10,000 บาท / คน  / ครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท 

( ทัง้นีถ้้ามีการรับต าแหน่งมากกวา่หนึ่งต าแหน่งให้รับค่าตอบแทนเพียงต าแหน่งเดียวในอตัราท่ีสงูท่ีสดุ) 

และในปี 2561 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทน  คา่เบีย้ประชมุกรรมการ  และเงินบ าเหน็จเป็นจ านวนเงินรวม 1,999,997 บาทถ้วน   

บุคคลที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้ว  วา่บคุคลท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระนัน้จะสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ประธาน  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ  เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิม่เตมิ  
ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2562   ตามรายละเอียดท่ีได้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุ
ดงักลา่วข้างต้น 

มติ  ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2562 เป็นผลตอบแทนรูปแบบรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม  
เงินบ าเหน็จ และผลตอบแทนอ่ืนๆ เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,200,000 บาท( สองล้านสองแสนบาทถ้วน)  

โดยท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย     444,571,606   เสียง (คดิเป็นร้อยละ      100.0000) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสียง                      0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 
บตัรเสีย                                                   0 เสียง ( คดิเป็นร้อยละ         0.0000 ) 
 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

ประธาน  ขอให้ท่ีประชมุอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 โดยเชิญ
เลขานกุาร   เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิารณา 

เลขานุการที่ประชุม เรียนชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่า  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 
120 ก าหนดให้    “ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี 
ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 ก าหนดให้ “ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ  
พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท”   และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 (6) ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญั
ประจ าปี “พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี ”  และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
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และ ตลาดหลกัทรัพย์ มีประกาศเม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม 2548  “ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย    จดัให้
มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีทกุ 5 ปี โดยบริษัทฯ สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหมท่ี่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบ
บญัชีรายเดมิได้”  

คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้พจิารณาและเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพจิารณาเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
เน่ืองจากมีมาตรฐาน และมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีรวมทัง้ยงัสามารถให้ค าแนะน า  ให้ค าปรึกษาในเร่ืองเก่ียวกับการ
บญัชี  ภาษีอากร  และระบบการควบคมุภายใน 

 นอกจากนัน้เม่ือได้พจิารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอตัราคา่สอบบญัชีในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นวา่ บริษัท ไพร้
ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั   มีคา่สอบบญัชีท่ีเหมาะสม โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนหนึ่งตอ่ไปนี ้หรือผู้ สอบบญัชี
ท่านอ่ืนท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  เป็น
ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบญัชี   

 1. นายบญุเลศิ    กมลชนกกลุ         ทะเบียนใบอนญุาตเลขท่ี  5339 

 2. นายขจรเกียรต ิ อรุณไพโรจนกลุ  ทะเบียนใบอนญุาตเลขท่ี  3445 

 3. นายชาญชยั   ชยัประสทิธ์ิ           ทะเบียนใบอนญุาตเลขท่ี  3760 

  ทัง้นีบ้ริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ทัง้ 3 ท่าน ไมมี่ความสมัพนัธ์ 
และ/หรือ ไมมี่สว่นได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด และไมไ่ด้เป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน 1,350,400 บาท ซึ่ง
คา่ใช้จ่ายดงักลา่วไมร่วมค่าตรวจสอบเพิม่เตมิเน่ืองจากประมลูงานได้ระหว่างปี  และคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ท่ีเกิดขึน้จริงระหว่าง
การปฏิบตังิาน 

คณะกรรมการบริษัท  ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญั  ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิแต่งตัง้นายบุญเลิศ  
กมลชนกกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5339    และ/หรือนายขจรเกียรต ิ อรุณไพโรจนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขท่ี 3445  และ/หรือนายชาญชยั   ชยัประสทิธ์ิ ทะเบียนใบอนญุาตเลขท่ี  3760  หรือผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนท่ีส านกังาน 
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ประจ าปี 2562 และมีคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,350,400 บาท ซึ่งคา่ใช้จ่ายดงักลา่วไมร่วมค่าตรวจสอบเพิม่เตมิเน่ืองจาก
ประมลูงานได้ระหวา่งปี  และคา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็ท่ีเกิดขึน้จริงระหวา่งการปฏิบตังิาน 

การท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย 6  บริษัทเลือกผู้สอบบญัชีจากบริษัทเดียวกันเพ่ือท่ีจะได้ดูแลให้สามารถจัดท างบ
การเงินได้อย่างถกูต้องครบถ้วน  และทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

จ านวนปีของผู้สอบบัญชี  ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2562 
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 ประธาน  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ   

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนด
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 

 คุณอังคณา  ชูดวง  ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามวา่ คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 ปรับสงูขึน้กว่าปี 
2561 เป็นอย่างมาก มาจากสาเหตใุด  

คุณนิตา   ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริหาร  ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  ในส่วนของบริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) จาก 940,000 บาท ในปี 2561 เป็น 1,350,400 บาท ในปี 2562 เน่ืองจากมีงานโครงการรับเหมาก่อสร้างมูลค่า
ประมาณ 480 ล้านบาท ท าให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึน้ ส่วนของบริษัทย่อยเป็นของ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งมีมาตรฐานใหมช่ื่อวา่ TFRS15 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรู้รายได้ของบริษัทก่อสร้างท่ีเร่ิมใช้ในปี 2562 และจะมีการ
ทบทวนสญัญาเก่าท่ีมีอยู่และสญัญาใหมท่ี่จะได้รับในปีนี ้จึงเป็นสาเหตใุห้คา่ตอบแทนทางบญัชีในปี 2562 เพิม่ขึน้ 

  
มต ิ ท่ีประชุมมีมติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562    โดยแต่งตัง้

แต่งตัง้นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5339  และ/หรือนายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3445 และ/หรือนายชาญชัย   ชัยประสิทธ์ิ ทะเบียนใบอนุญาตเลขท่ี  3760 และ/หรือ
ผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยมีคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,350,400 บาท ซึ่งคา่ใช้จ่ายดงักล่าวไม่
รวมคา่ตรวจสอบเพิม่เตมิเน่ืองจากประมลูงานได้ระหว่างปี  และคา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็ท่ีเกิดขึน้จริงระหวา่งการปฏิบตังิาน 

โดยท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้

เห็นด้วย     444,571,506   เสียง (คดิเป็นร้อยละ      100.0000) 
ไมเ่ห็นด้วย     100 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสียง                      0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 
บตัรเสีย                                                   0 เสียง ( คดิเป็นร้อยละ         0.0000 ) 

 

วาระที่ 8   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ประธาน  ได้กล่าวขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้สอบถามข้อมลูของบริษัทฯ  และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม
รายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ  เพิม่เตมิ 

เลขานุการที่ประชุม  ได้เรียนชีแ้จงท่ีประชุมว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 105 
วรรค 2 ก าหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้    ท่ีประชุม
พจิารณาเร่ืองอ่ืน  นอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้” 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจวุาระนีเ้พ่ือเปิดโอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอให้ท่ีประชมุพจิารณาเร่ือง
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดไว้ในการประชมุครัง้นี ้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาเสนอวาระเร่ืองอ่ืนๆหรือซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ   

 คุณอังคณา  ชูดวง  ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามวา่ อยากทราบความคืบหน้าเก่ียวกบัธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ว่าด า
ถึงขัน้ตอนใดและด าเนินการไปแล้วก่ีเปอร์เซ็น  และมีแผนการด าเนินงานระยะสัน้ใน 2-3  ปี เก่ียวกบัธรุกิจแก๊ส LPG 

คุณนิตา   ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริหาร  ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  ในส่วนของธุรกิจอสงัริมทรัพย์ อยู่ใน
ขัน้ตอนการหาพาร์ทเนอร์ท่ีจะเข้ามาร่วมทนุอยู่ ซึ่งก่อนหน้านีไ้ด้มีการเจรจาร่วมทนุกบั บริษัท ธนาสริิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) แต่
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ทาง บริษัท ธนาสริิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) แจ้งวา่ไมส่ามารถร่วมทนุได้เน่ืองจากต้องน าเงินลงทุนไปด าเนินธรุกิจในโครงการท่ีมี
อยู่จึงขอถอนตวัจากการร่วมทนุ  ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการหาผู้ ร่วมทนุรายใหม่  ท่ีมีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ 
 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  ตาม
รายละเอียดท่ีได้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุดงักลา่ว 

เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถาม  เลขานุการท่ีประชุมจึงแจ้งต่อท่ีประชุมว่าถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั  ต้องการสอบถาม
เพิม่เตมิ  หรือต้องการแสดงความคดิเห็นในเร่ืองอ่ืน ๆ สามารถตดิตอ่เข้ามายงับริษัทฯได้ท่ี โทร. 02-455-2888 แฟ็กซ์ 02-455-
2763 หรือตดิตอ่มาท่ี 

เลขานกุารบริษัทคณุธนษา  กิตตริดานนัท์   E-mail  thanasa.k@takuni.com  หรือ 

นกัลงทนุสมัพนัธ์  คณุนิตา  ตรีวีรานวุฒัน์   E-mail  nita@takuni.com หรือ 

ตดิตอ่ผา่นเวป็ไซด์ของบริษัทในหน้าส าหรับนกัลงทนุ www.takunigroup.com  

ประธาน  ได้กลา่วขอบคณุท่านผู้ถือหุ้นทกุท่านท่ีได้เสียสละเวลามาร่วมประชมุในวนันี ้ และปิดการประชมุ 

 อนึ่งภายหลงัจากเร่ิมเปิดการประชมุ  ได้มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้ โดยมีจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 29 ราย  นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 444,571,606 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 
55.5715    ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

 
        ปิดประชุมเวลา   15.30  น. 
 

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

                               (นายวศิษิฎ์     อัครวเินค)         ประธานกรรมการ 

 

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

                                             (นางสาวธนษา  กิตตริดานันท์)         เลขานุการบริษัท  
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