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เลขท่ี TG 064 / 2563 

 

       วนัท่ี  22 พฤษภาคม  2563  

      

เรื่อง ขอน าสง่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้  บรษิัท ทาคนิู กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย  ส  าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี  2563 

 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ( บริษัทฯ ) ขอน าส่งส  าเนารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้

ประจ าปี  2563    ซึ่งไดป้ระชุมเม่ือวนัศุกรท่ี์  15  พฤษภาคม  2563  เวลา  10.00 น. รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่

มาดว้ย    หากทา่นมีขอ้แกไ้ขหรอืขอ้ทกัทว้งประการใดเก่ียวกบัรายงานดงักลา่ว  กรุณาแจง้ใหบ้รษิัทฯ  ทราบท่ี 

E-mail  thanasa.k@takuni.com  หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2455-2888 ภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

เพื่อท่ีบรษิัทจะไดร้วบรวมด าเนินการตอ่ไป  หากไม่มีขอ้แกไ้ขหรอืขอ้ทกัทว้งใด ๆ  บรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นรบัรอง

รายงานการประชุมนีแ้ลว้ 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

                                         
               บรษิัท ทาคนิู กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

     
 
 
 
 
 

ฝ่ายก ากบัการปฏิบติังาน / เลขานกุารบรษิัท 

โทรศพัท ์0-2455-2888 

โทรศพัท ์0-2455-2763 
 

mailto:thanasa.k@takuni.com%20%20หรือ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
วันศุกรด์ ีที ่15 พฤษภาคม  2563  

       ณ หอ้งประชุมชัน้ 3 อาคารทาคูนิ  
เลขที ่140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย ์ถนนกาญจนาภเิษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 

 

 
                     เปิดประชุมเวลา  10.00 น. 

 

 
คุณวิศิษฎ ์  อัครวิเนค  ประธานกรรมการ  ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุ  ประธานฯ กล่าวเปิดการ

ประชุมและแจง้ต่อที่ประชุมว่า  ขณะที่เริ่มการประชุมมีผูถ้ือหุน้มาประชุมด้วยตนเองจ านวน 22 รายและผูร้ับมอบ
ฉันทะจ านวน 23 รายรวมทั้งหมดเป็นจ านวน 45 ราย  นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิน้ 427,065,848 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 
53.38%  ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองคป์ระชุม  ตามกฎหมายและขอ้บงัคับของ
บริษัท 

คุณธนษา  กิตตริดานันท ์ เลขานุการบริษัท ท าหนา้ที่เลขานุการที่ประชมุ  โดยเลขาที่ประชมุ  ไดแ้นะน า
คณะกรรมการบริษัท  คณะผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต   ที่เขา้ร่วมประชมุดงันี ้
 

กรรมการบริษัททีเ่ขา้ร่วมประชุม  
1. คณุวิศิษฎ ์           อคัรวิเนค กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. คณุเจรญิ             ประจ าแท่น กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. คณุกวีวฒัน ์         ทรงสกลุเกียรติ                   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 
4. คณุประเสริฐ ตรีวีรานวุฒัน ์   ประธานคณะกรรมการบริหาร 
5. คณุนิตา  ตรีวีรานวุฒัน ์   กรรมการบริหาร 
6. คณุกาญจนา ริมพณิชยกิจ   กรรมการบริหาร 
7. คณุสมชยั กา้นบวัแกว้   กรรมการบริหาร 
ทัง้นีก้รรมการที่เขา้ร่วมประชมุในครัง้นีคิ้ดเป็นรอ้ยละ  100% ของกรรมการทัง้หมดของบริษัท 
 

คณะผู้บริหาร 
1. คณุฐิตมิา ธนาปกิจ   รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและฝ่ายการเงิน 
2. คณุธนษา             กิตตริดานนัท ์                     เลขานกุารบรษัิท / ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัการปฏิบตังิาน 

 (ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานกุารท่ีประชมุ) 
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ทีป่รึกษาทางกฎหมาย 
         คณุสพุฒัน ์ ตรงสวสัด ์ผูจ้ดัการส านกังาน  ส านกักฎหมาย สพุฒัน ์
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
คณุชิดชนก  เกตเุวช  หวัหนา้ทีมสอบบญัชี จากบรษัิท เคพีเอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัชี จ  ากดั 
คณุณัฐนิช ขนัติวิริยะ   ตวัแทนผูต้รวจสอบบญัชี  บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 

ตวัแทนผูถ้ือหุน้เพือ่เป็นสักขพียานในการนับคะแนน 
คณุสวุฒัน ์เจียมประสตูร ์ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากคณุประพนธ ์ ลิม้ธรรมมหิศร    ท าหนา้ที่เป็นตวัแทนผูถ้ือหุน้

เขา้ร่วมสงัเกตการณ ์และเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน 
 

ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
คณุประภาศรี  จิตพฒันไพบลูย ์  

 

ประธาน  มอบหมายใหเ้ลขานุการท่ีประชมุ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการประชมุ  และวิธีการออกเสียงลงคะแนน  
ในวาระต่าง ๆ  โดยเลขานุการฯ  ไดชี้แ้จงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  การออกเสียงลงคะแนน  การนับคะแนน  
และการประกาศผลคะแนนใหท่ี้ประชมุไดร้บัทราบ 

เลขานุการท่ีประชุม  เรียนชีแ้จงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  การออกเสียงลงคะแนน  การนับคะแนน  
และการประกาศผลคะแนน  ดงันี ้

 

การสอบถามหรือแสดงความเหน็ 
ขอใหท้่านผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีมีขอ้สงสยัจะซักถามหรือแสดงความคดิเห็นแนะน าตวัโดยแจง้  ช่ือ-นามสกุล 

และแจง้เรื่องท่ีตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนัน้  ขอใหเ้ป็นการสอบถาม
และแสดงความคดิเห็นตามประเดน็ของวาระการประชมุ เพ่ือใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

 

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง 
เม่ือท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไดล้งทะเบียนแลว้ ท่านจะไดร้บับตัรลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยการออก

เสียงลงคะแนนนัน้ ให ้1 หุน้มีสทิธิออกเสียงได ้1 เสียง  
ในการประชุมแต่ละวาระนัน้ ท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะตอ้งย่ืนบตัรลงคะแนนใหต้รงกับวาระท่ีมีการเรียกเก็บ

บตัรลงคะแนนในแตล่ะวาระ  
ท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดเห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่านนัน้ 

กรอกใบลงคะแนนเสียงท่ีบรษัิทฯ จัดให ้และมอบใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ในกรณีท่ีท่านไม่ด  าเนินการดงักล่าว ใหถื้อว่าท่าน
เห็นชอบกบัมตติามวาระท่ีไดน้ าเสนอ  

หากท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท าเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบตัรเสีย ยกเวน้ผูถื้อหุน้
ตา่งประเทศท่ีแตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทย  

ในการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง ท่านท่ีไมไ่ดส้ง่ใบลงคะแนนบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านเห็นดว้ยกบัวาระนัน้   
วาระที ่1  เร่ืองรบัทราบรายงานกิจการประจ าปี 2562  เป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทราบจึงไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้  
วาระที ่2,  4 , 6  เป็นวาระปกต ิ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
วาระที ่3 เร่ืองรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล  เป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทราบจึงไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้  
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วาระที่ 5  เรื่อง พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2563  โดยวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนน
เสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ในกรณีผูร้บัมอบฉันทะท่ีย่ืนใบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษัทฯ ไดน้ าคะแนน
เสียงของท่านไปบนัทึกไวใ้นระบบเพ่ือลงมตสิ  าหรบัวาระนัน้ ๆ แลว้  โดยผูร้บัมอบฉนัทะไมต่อ้งกรอกแบบลงคะแนนใด ๆ อีก 
เพ่ือใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างตอ่เน่ืองและมีประสทิธิภาพ บรษัิทฯ จะแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงในวาระถดัไป  

ทัง้นีเ้ม่ือสิน้สดุการประชุมฯ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่าน  มอบใบลงคะแนนท่ี
เหลือทัง้หมดใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ เพ่ือน าคะแนนของท่านไปบนัทึกไวใ้นระบบการนบัคะแนน 

เม่ือไมมี่ผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ   ประธาน จึงเสนอใหท่ี้ประชมุพจิารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

คุณธนษา  กิตตริดานันท ์ เลขานุการบริษัท ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบเพิม่เตมิวา่ บรษัิทฯ  ไดป้ระกาศเจตนารมณ์
ในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น  เม่ือวนัท่ี 12  พฤศจิกายน  2561  ซึ่งหลงัจากนัน้บริษัทก็ไดด้  าเนินการตามนโยบายการ
ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นมาอย่างต่อเน่ือง  และเม่ือวนัท่ี 7  กุมภาพนัธ ์ 2563  บริษัทฯ  ไดร้บัใบรบัรอง โครงการแนวร่วม
ปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติเรียบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 
 
วาระที ่1  รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2562 

ประธาน  ไดเ้ชิญใหค้ณุนิตา   ตรีวีรานวุฒัน ์ ในฐานะกรรมการบรหิาร  เป็นผูชี้แ้จงรายงานกิจการประจ าปี 2562   
คุณนิตา   ตรีวรีานุวัฒน ์ กรรมการบริหาร  ไดเ้รียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุโดยแบง่แยกธรุกิจเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจได้

ง่ายขึน้ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่บรษัิท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ด  าเนินธรุกิจคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas:  LPG) และ
ธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบง่กลุ่มธรุกิจดงันี ้
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1. ธุรกิจจัดหา จ าหน่ายก๊าซ LPG  

ด าเนินการโดยบริษัท TG ซึ่งเป็นผูค้า้ก๊าซ LPG ท่ีไดร้บัใบอนญุาตตามมาตรา 7 ท าหนา้ท่ีจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซ 
LPG ใหแ้ก่ภาคธรุกิจและอตุสาหกรรม 

2. ธุรกิจขนส่งทางบก  

ด าเนินการโดยบริษัทย่อย GG เป็นผูข้นสง่ท่ีไดร้บัอนญุาตตามมาตรา 12 ท าหนา้ท่ีใหบ้รกิารขนสง่วตัถอุนัตรายและ
วสัดกุ่อสรา้งทางบก ใหก้บักลุ่มบรษัิทฯและลกูคา้ 

3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 

ด าเนินการโดยบริษัทย่อย  TT และ CAZ  บรกิารรบัเหมาก่อสรา้งแก๊สและน า้มนั ในลกัษณะ Engineering 
Procurement Construction  

4. ธุรกิจตดิต้ังระบบก๊าซรถยนต ์

ด าเนินการโดยบริษัทย่อย TT เป็นผูจ้  าหน่ายอปุกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบก๊าซ และใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบก๊าซ LPG 
และ NGV ส าหรบัยานยนต ์

5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวศิวกรรม 

ด าเนินการโดยบริษัทย่อย RE ใหบ้รกิารทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัทางวศิวกรรมส าหรบัระบบงานท่อก๊าซ
และอปุกรณน์ิรภยัส  าหรบัอตุสาหกรรมและสถานีบรกิารไปจนถึงการใหบ้รกิารตรวจสอบระบบก๊าซส าหรบัยานยนต์
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

ด าเนินการโดยบริษัทย่อย TL ด  าเนินธรุกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 

            คุณนิตา   ตรีวรีานุวัฒน ์ กรรมการบริษัท  ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบวา่ในระหวา่งปี 2562- 2563  บรษัิทฯ ไดมี้
บรษัิทรว่มและบริษัทย่อยเพิม่ขึน้ 4 บรษัิท ดงันี ้  
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              ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัตา่ง ๆ  

คุณฮ่ังใช้   อัคควัสกุล ผู้รับมอบฉันทะผูร้ ับมอบฉันทะจากนางสาวสุชาดา  อัคควัสกุล ไดส้อบถามว่าจาก
สถานการณ์ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ท่ีเกิดขึน้ในทั่วโลก รวมทัง้ประเทศไทย บริษัทฯ ไดร้บัผลกระทบมากนอ้ยเพียงใด และ
แนวทางปฏิบตัท่ีิด  าเนินการท่ีใชอ้ยู่ในขณะนีจ้ะมีผลกระทบกบัผลประกอบการในปี 2563 มากนอ้ยอย่างไร 

คุณนิตา   ตรีวรีานุวัฒน ์ กรรมการบริษัท  ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบถึงผลกระทบท่ีไดร้บัในแตล่ะกลุม่บรษัิท ดงันี ้

- ธรุกิจจดัหาและจัดจ าหน่ายก๊าซ LPG ใหก้บัลกูคา้ในภาคขนสง่และอุตสาหกรรม ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์
ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) จากการจ าหน่ายแก๊สใหก้บัลกูคา้สถานีบรกิารแก๊ส LPG ลดลงเน่ืองจากผูบ้รโิภคงดการเดินทางท า
ให้รายได้ของสถานีบริการลดลง  โดยลูกค้าสถานีบริการแก๊ส LPG ถือเป็นลูกค้าหลักของบริษัท  ทั้งนี ้ผู้บริโภคใน
ภาคอตุสาหกรรมมีปริมาณการใชแ้ก๊สมากขึน้ แตก่็ยงัไมเ่พียงพอกบัยอดขายท่ีบรษัิทไดต้ัง้เป้าไว ้ท าใหร้ายไดใ้นการจ าหน่าย
แก๊สโดยรวมลดลง ส  าหรบัการช าระเงินของลกูหนี ้บริษัทฯ พยายามท่ีจะควบคมุเครดิตของลกูคา้ สอบถาม ติดตามลกูคา้ถึง
ผลกระทบจากสถานการเ์ศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้อย่างใกลช้ิด เพ่ือไมใ่หบ้รษัิทฯ มีหนีเ้สียเพิม่ขึน้ 

- ธุรกิจใหบ้ริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมส าหรบัระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัย
ส าหรบัอตุสาหกรรมและสถานีบรกิาร โดยในการตรวจสอบระบบความปลอดภยัใหก้บัลกูคา้จะตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีจากกรมธุรกิจ
พลังงานมาร่วมตรวจสอบดว้ย ทั้งนี ้เน่ืองจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เจ้าหน้าท่ีจะไม่ออกปฏิบัติงานนอก
สถานท่ี  ท าใหต้อ้งเล่ือนการตรวจงานออกไป จึงท าใหร้ายไดใ้นสว่นนีล้ดลง  

             ทัง้นี ้ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทมากท่ีสดุคือ ราคาน า้มนัท่ีลดลง ท าใหร้าคาแก๊สลดลงดว้ย 
ส่งผลใหบ้ริษัทมีผลขาดทุนจากแก๊สLPG ท่ีบริษัทฯ  Stock ไว ้ท าใหมี้ผลกระทบต่อก าไรในไตรมาส 2  นอกจากนีย้ังส่งผลให้
งานก่อสรา้งในกลุ่ม ปตท.มีการตดังบลงทนุลงประมาณ 10%  โดยปัจจุบนัมีงานของ PTTGC ท่ีบริษัทประมลูไดต้อ้งเล่ือนไป
ท าในช่วงสิน้ปี ทัง้ๆท่ีควรจะเริ่มด  าเนินงานแลว้  อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังมีงานตาม backlog ซึ่งมีสญัญาจา้ง 1-2 ปี  แตห่าก
ราคาน า้มนัยงัลดลงเรื่อยๆ อาจท าใหง้านประมลูใหมท่ี่จะท าใหเ้กิดรายไดใ้นอนาคตตอ้งชา้ลงจากเดมิ 

เม่ือไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามเพิม่เติม  เลขานกุารท่ีประชมุแจง้ตอ่ท่านผูถื้อหุน้ว่า  วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนน
เน่ืองจากเป็นเร่ืองแจง้เพ่ือทราบ 

 มต ิ ท่ีประชมุรบัทราบรายงานกิจการประจ าปี  2562 

 

วาระที ่2  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี ส าหรับรอบบัญชสิีน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

ประธาน  ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี ส  าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  โดย
เชิญคณุฐิตมิา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและฝ่ายการเงิน  เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชุมเพ่ือ
พจิารณา 

 คุณฐิติมา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน  ไดชี้แ้จงผลการประกอบการของกลุม่
บรษัิทปี  2562  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้   
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ส ำหรับรำยไดโ้ดยรวมของกลุ่มกิจกำรประจ ำปี 2562 ยอดขำยโดยรวมอยู่ท่ี 3,076 ลำ้นบำท คิดเป็นกำรเพิ่มขึน้ 
35.10% จำกปีก่อนท่ีมีรำยไดร้วมอยู่ท่ี  2,277 ลำ้นบำท  โดยรำยไดห้ลกัท่ีเพิม่ขึน้เกิดจำกสว่นงำนรบัเหมำกำรก่อสรำ้ง  

ในส่วนของก ำไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ประจ ำปี 2562 อยู่ท่ี 27.16 ลำ้นบำท ลดลง 15.47%   เม่ือเทียบกบัปี
ก่อนท่ีมีจ ำนวน  32.13  ลำ้นบำท สำเหตหุลกัของกำรลดลงเกิดจำกกำรตัง้กำรบนัทึกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ LPG มลูค่ำ
ประมำณ 22 ลำ้นบำท เน่ืองจำกปรมิำณกำรขำย LPG ลดลง   

ในส่วนฐานะทางการเงินของกลุ่มกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรพัยร์วมอยู่ท่ี  2,319  ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 21.22 % จากปีก่อนท่ีมีสนิทรพัยร์วม 1,913 ลา้นบาท สนิทรพัยท่ี์เพิ่มขึน้คือรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 406 ลา้นบาท 
เน่ืองจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้งมากกวา่เงินคา่งวดงานท่ีสามารถเรียกเก็บจากลกูคา้ได ้ ในสว่นของสนิทรพัย์
ถาวรเพิ่มขึน้จาก 564 ลา้นบาท เป็น 692 ลา้นบาท เกิดจาการท่ีบริษัทย่อยซือ้ท่ีดนิและโรงงานเพิ่มขึน้ประมาณ 98 ลา้นบาท 
และกลุ่มธุรกิจบริการทดสอบและบริการรบัเหมาก่อสรา้งมีการซือ้เครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือรองรบังานเพิ่มขึน้ประมาณ 99 
ลา้นบาท 

ในสว่นหนีส้นิ รายไดร้บัลว่งหนา้งานก่อสรา้งลดลงจาก 731 ลา้นบาท เหลือ 541 ลา้นบาท เน่ืองจากการน ามาหกักับ
การรบัรูร้ายไดแ้ละการเรียกเก็บเงินงวดจากลกูคา้ในระหวา่งปี 2562  สว่นของผูถื้อหุน้เพิม่ขึน้จากปีก่อนท่ี 888 ลา้นบาท  เป็น 
1,196 ลา้นบาท เกิดจากบริษัทย่อยเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นใหก้ับประชาชนครัง้แรกในปี 2562 ท าใหส้่วนของผูถื้อหุ้น
เพิม่ขึน้สทุธิอยู่ท่ี 287 ลา้นบาท ประกอบกบัในระหวา่งปีกลุม่บรษัิทมีก าไรเบด็เสรจ็จากการด าเนินงาน 69 ลา้นบาท และมีการ
จ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ประมาณ 49 ลา้นบาท 
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คณะกรรมการบริษัทพจิารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตังิบการเงินรวมของบริษัทและ
บรษัิทย่อย  และงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิทซึ่งประกอบดว้ย  งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 และงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งผา่นการตรวจสอบและลง
นามรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั และไดผ้า่นการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการอนมุตัขิองคณะกรรมการบรษัิทแลว้  

 ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัตา่ง ๆ  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติงบ

การเงินประจ าปี ส  าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ตามรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอตอ่ท่ีประชมุดงักลา่ว 
มต ิ ท่ีประชมุมีมตอินมุตังิบการเงินประจ าปี ส  าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

โดยท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้
เห็นดว้ย     427,065,848   เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ      100.0000) 
ไมเ่ห็นดว้ย         0 เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
งดออกเสียง                      0 เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
บตัรเสีย                                                   0 เสียง ( คดิเป็นรอ้ยละ         0.0000 ) 
 

วาระที ่3  รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
ประธาน  ขอให้ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  โดยเชิญเลขานุการท่ีประชุมเป็นผู้ชี ้แจง

รายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิารณา 

เลขานุการทีป่ระชุม เรียนชีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบว่า  บรษัิทฯ มีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 โดย
ไม่มียอดขาดทุนสะสม  บริษัทฯจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นไดต้ามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  ทัง้นีบ้รษัิทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิใน
แตล่ะปี แตเ่น่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท าใหบ้รษัิทตอ้งเล่ือนการประชมุจากวนัท่ี 28 เมษายน 2563 
เป็นวนัท่ี 15  พฤษภาคม 2563 จากการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ท่ี 3/2563  เม่ือวนัจนัทรท่ี์  6 เมษายน  2563 ท่ีประชมุ
มีมตใิหจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้คณะกรรมการจึงไมเ่สนอให้
จ่ายเงินปันผลประจ าปีอีกโดยเชิญคุณฐิติมา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผูจ้ัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน   เป็นผูชี้แ้จง
รายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

คุณฐิตมิา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชแีละฝ่ายการเงนิ  ไดชี้แ้จงผลการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลส าหรบัปี 2562 บรษัิทมีก าไรสทุธิและสะสมเฉพาะกิจการรวม 21,962,289 บาท โดยมีจ านวนหุน้สามญั 800,000,000 หุน้ 
โดยมีการจ่ายเงินปันผลทัง้สิน้  21,920,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ  0.0274  บาท  
คดิเป็นรอ้ยละ 99.81% ของก าไรสทุธิ  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  และบรษัิทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลเม่ือวันอังคารท่ี  5  พฤษภาคม  2563 และไดจ้ัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานประจ าปี ไวเ้ป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย   ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 เป็นจ านวนเงิน 1,250,000 บาท  

ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัตา่ง ๆ  

     คุณประภาศรี  จติพัฒนไพบูลย ์ ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผูล้งทนุไทย ไดส้อบถามวา่ ราคาหุน้ท่ีไมมี่การ
ขยบัขึน้เลยนัน้  อยากทราบวา่บรษัิทมีกลยทุธใ์นการด าเนินการอย่างไรท่ีจะท าใหหุ้น้มีการขยับตวัสงูขึน้บา้ง 
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    คุณนิตา   ตรีวรีานุวัฒน ์ กรรมการบริษัท  ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบวา่บรษัิทฯ  ไมมี่นโยบายหรือกลยทุธท่ี์จะท าให้
หุน้มีราคาสงูขึน้ แตส่ิง่ท่ีบรษัิทฯ จะพยายามท าก็คือการสรา้งผลก าไรใหม้ากขึน้จากปีท่ีผ่านมา  โดยก าไรในปีนีอ้ยู่ท่ี 27 ลา้น
บาท ซึ่งก าไรดงักล่าวไดผ้ลกระทบมาจากการคดิคา่เส่ือมราคาทางบญัชีของคลงัก๊าซจ านวน 22 ลา้นบาท ถา้ไมร่วมคา่ใชจ้่าย
ดงักลา่วบริษัทฯ  ก็จะมีก าไรมากขึน้กวา่ปีท่ีผา่นมา  ซึ่งทางคณะกรรมการและฝ่ายบรหิารก็มิไดน้ิ่งนอนใจพยายามท่ีจะหาธรุกิจ
ใหม่ๆ  เขา้มาเสรมิรายไดใ้นสว่นท่ีหายไปในธรุกิจ LPG  

เม่ือไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามเพิม่เติม  เลขานกุารท่ีประชมุแจง้ตอ่ท่านผูถื้อหุน้ว่า  วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนน
เน่ืองจากเป็นเร่ืองแจง้เพ่ือทราบ 

 มต ิ ท่ีประชมุรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 

วาระที ่4   พจิารณาอนุมัตแิต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ  
ในวาระนีมี้ผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้ 1 ราย  รวมจ านวนหุน้ 400 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 46  ราย  รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้  427,066,248 หุน้ 
ประธาน ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ   โดยเชิญเลขานุการท่ี

ประชมุ   เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิารณา 
ทัง้นีเ้พ่ือเป็นไปตามหลกัธรรมมาภิบาล  และความโปรง่ใส  ประธานฯจึงเชิญคณุเจรญิ  ประจ าแท่นเป็นประธานในท่ี

ประชมุแทน     และเรียนเชิญผูถ้กูเสนอช่ือดงักลา่วออกจากหอ้งประชมุ  เพ่ือเปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหุน้ไดส้อบถาม  และแสดง
ขอ้คดิเห็นไดอ้ย่างเตม็ท่ี 

เลขานกุารท่ีประชมุ เรียนชีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบวา่เม่ือวนัท่ี 25 ตลุาคม 2562 บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ 

 เสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัท่ีิเหมาะสมท่ีจะเขา้รบัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษัิท 

 เปิดโอกาสใหเ้สนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหนา้ 

สิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2562 รวมเวลาทัง้สิน้  68  วนั 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 

 เสนอช่ือบคุคลเขา้รบัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษัิท   

 เสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหนา้ 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ   ขอ้ 17 ก าหนดให ้“ในการประชุมผู้
ถือหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้ จ  านวนกรรมการจะแบง่ออก
ใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้   ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกให้
กลบัเขา้มารบัต  าแหน่งอีกได ้กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้   ใหจ้บัสลาก
กนัสว่นปีหลงัๆ  ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง”   และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 36 
(4) ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัประจ าปี “พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ” ในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้นี ้มีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  

      1. คณุวศิษิฎ ์      อคัรวเินค                 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  
 กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

      2. คณุกวีวฒัน ์   ทรงสกลุเกียรต ิ        กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / 
                                                              กรรมการตรวจสอบ 

3. คณุกาญจนา   รมิพณิชยกิจ            กรรมการ  
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คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไมร่วมกรรมการผูมี้สว่นไดเ้สีย) พจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
แต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ไดแ้ก่ คณุวิศิษฎ ์ อัครวิเนค  คณุกวีวฒัน ์ ทรงสกุลเกียรติ  และคณุ
กาญจนา รมิพณิชยกิจ  กลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชดุเดมิตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง  

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผูท่ี้ปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ มีความ
ระมดัระวงั และซ่ือสตัยส์จุรติ  ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีคณุสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ดงันัน้
จึงเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ีจะกลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชดุเดิมของบรษัิทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง  

 

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในคร้ังนี้   ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหาร  ในกิจการท่ีเป็นคู่แข่งทาง
ธรุกิจหรือ  กิจการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   และไดผ้า่นกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท
แลว้วา่มีคณุสมบตัท่ีิเหมาะสมกบัการประกอบกิจการของบรษัิท 

 

จ านวนปีในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัตา่ง ๆ  เม่ือไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม  
ประธานฯ  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  ตามรายละเอียดท่ีได้
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุดงักลา่วขา้งตน้ 

และเพ่ือความโปร่งใส  และเป็นไปตามหลกัก ากับดแูลกิจการท่ีดีจึงไดเ้ชิญกรรมการทัง้ 3  ท่านออกจากหอ้งประชมุ
เป็นการชั่วคราว  เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถาม  และแสดงความคดิเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ี  และเม่ือเสร็จสิน้การลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้ ประธานจะเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านเขา้มาในท่ีประชมุอีกครัง้ 

เลขานุการที่ประชุม  แจง้ต่อท่านผูถื้อหุน้ว่า  วิธีการออกเสียงลงคะแนน  จะมีการออกเสียงลงคะแนน  แต่งตัง้
กรรมการเป็นรายบคุคล ไดแ้ก่ คณุวศิษิฎ ์ อคัรวเินค  คณุกวีวฒัน ์ ทรงสกลุเกียรต ิ และคณุกาญจนา  รมิพณิชยกิจ ตามล าดบั 

 

การถือหุ้นของกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ ณ วันที ่16.3.63  คิดเป็น 0.03 % รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

 
 

  มต ิ ท่ีประชมุมีมตแิตง่ตัง้กรรมการทัง้สามท่านท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้ท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ
กลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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4.1 อนุมัตแิต่งต้ัง คุณวศิษิฎ ์ อัครวเินค  ด  ารงต  าแหน่ง กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

โดยท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดมี้มตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

เห็นดว้ย     427,066,248   เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ      100.0000) 
ไมเ่ห็นดว้ย         0 เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
งดออกเสียง                      0 เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
บตัรเสีย                                                   0 เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
 

   4.2 อนุมัตแิต่งต้ัง คุณกววีัฒน ์ ทรงสกุลเกียรต ิด  ารงต  าแหน่ง กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการสรรหาและ 
พจิารณาคา่ตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ 
โดยท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดมี้มตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

เห็นดว้ย     427,066,248   เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ      100.0000) 
ไมเ่ห็นดว้ย         0 เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
งดออกเสียง                      0 เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
บตัรเสีย                                                   0 เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
 

 4.3 อนุมัตแิต่งต้ัง คุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ ด ารงต  าแหน่ง กรรมการ (และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล
ท่ีดี และเพ่ือความโปรง่ใสคณุกาญจนา  รมิพณิชยกิจ  งดออกเสียงในวาระนี)้ 
โดยท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดมี้มตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้  

เห็นดว้ย     424,632,148   เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ        99.4300) 
ไมเ่ห็นดว้ย         0 เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
งดออกเสียง        2,434,100      เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.5700) 
บตัรเสีย                                                   0 เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
 

วาระที ่5   พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2563  

เลขานุการที่ประชุม เรียนชีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบว่า  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
90 ก าหนดให ้  “หา้มมใิหบ้รษัิทจ่ายเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใดแก่กรรมการ เวน้แตเ่ป็นคา่ตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษัท” และ
ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 22 ก าหนดให ้“กรรมการมีสทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ  าเหน็จ 
โบนสั ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน”  

ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2563 เป็นรูปแบบรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ เงินบ าเหน็จ และผลตอบแทนอ่ืนๆ เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,200,000 บาท 
(สองลา้นสองแสนบาทถว้น) โดยค านึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกับประเภทธุรกิจและความเก่ียวโยงกับผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ซึ่งสอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการท าหนา้ท่ี  และ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจ านวน 30,000 บาท/คน/เดือน 

กรรมการอิสระ  

ไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจ านวน 25,000 บาท/คน/เดือน 
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กรรมการ / กรรมการ (ทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

ไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุจ านวน 10,000 บาท / คน  / ครัง้ท่ีเขา้ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

( ทัง้นีถ้า้มีการรบัต  าแหน่งมากกวา่หนึ่งต  าแหน่งใหร้บัค่าตอบแทนเพียงต าแหน่งเดียวในอตัราท่ีสงูท่ีสดุ) 

และในปี 2562 บรษัิทฯไดจ้่ายค่าตอบแทน  คา่เบีย้ประชมุกรรมการ  และเงินบ าเหน็จเป็นจ านวนเงินรวม 1,760,000 บาทถว้น   

บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้  วา่บคุคลท่ีด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระนัน้จะสามารถใหค้วามเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัตา่ง ๆ  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามเพิม่เตมิ  
ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชมุพจิารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2563   ตามรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอตอ่ท่ีประชมุ
ดงักลา่วขา้งตน้ 

มติ  ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2563 เป็นผลตอบแทนรูปแบบรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม  
เงินบ าเหน็จ และผลตอบแทนอ่ืนๆ เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,200,000 บาท (สองลา้นสองแสนบาทถว้น)  

โดยท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดมี้มตอินมุตัิดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม 
ดงันี ้

เห็นดว้ย     427,066,248   เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ      100.0000) 
ไมเ่ห็นดว้ย         0 เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
งดออกเสียง                      0 เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
บตัรเสีย                                                   0 เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
 

วาระที ่6  พจิารณาอนุมัตแิต่งต้ังผู้สอบบัญช ีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2563 

ประธาน  ขอใหท่ี้ประชมุอนมุตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 โดยเชิญ
เลขานกุาร   เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิารณา 

เลขานุการที่ประชุม เรียนชีแ้จงใหท่ี้ประชุมทราบว่า  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 
120 ก าหนดให ้   “ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษัิทฯ ทุกปี 
ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 ก าหนดให ้“ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ  
พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต  าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบรษัิท”   และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 36 (6) ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญั
ประจ าปี “พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี ”  และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และ ตลาดหลกัทรพัย ์มีประกาศเม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม 2548  “ใหบ้รษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย    จดัให้
มีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีทกุ 5 ปี โดยบรษัิทฯ สามารถแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรายใหมท่ี่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบ
บญัชีรายเดมิได”้  

คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพ้จิารณาและเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ เพ่ือพจิารณาเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้แต่งตัง้ ผูส้อบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 เน่ืองจากมี
มาตรฐาน และมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีรวมทัง้ยงัสามารถใหค้  าแนะน า  ใหค้  าปรกึษาในเร่ืองเก่ียวกบัการบญัชี  ภาษี
อากร  และระบบการควบคมุภายใน 

 นอกจากนัน้เม่ือไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบปรมิาณงาน และอัตราค่าสอบบญัชีในระดบัเดียวกันแลว้เห็นว่า บริษัท เค
พีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จ  ากดั มีคา่สอบบญัชีท่ีเหมาะสม โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนหนึ่งตอ่ไปนีห้รือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน
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ท่ีส  านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีจากบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูท้  าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ และลงนามในรายงานการสอบบญัชี   

 1. นางสาววภิาวรรณ  ปัทวนัวเิวก      ทะเบียนใบอนญุาตเลขท่ี  4795 

 2. นายศกัดา         เกาฑณัฑท์อง       ทะเบียนใบอนญุาตเลขท่ี  4628 

 3. นายบญุญฤทธิ ์   ถนอมเจรญิ        ทะเบียนใบอนญุาตเลขท่ี  7900 

  ทัง้นีบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากัด และผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้ทัง้ 3 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธ ์และ/
หรือ ไมมี่สว่นไดเ้สียกบับรษัิทฯ ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด และไมไ่ดเ้ป็นผูถื้อหุน้
ของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 1,200,000 บาท ซึ่ง
คา่ใชจ้่ายดงักลา่วไมร่วมค่าตรวจสอบเพิม่เตมิเน่ืองจากประมลูงานไดร้ะหว่างปี  และคา่ใชจ้่ายเบ็ดเตลด็ท่ีเกิดขึน้จรงิระหว่าง
การปฏิบตังิาน 

คณะกรรมการบริษัท  ไดพ้จิารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญั  ผูถื้อหุน้อนมุตัแิตง่ตัง้นางสาววภิาวรรณ  
ปัทวนัวเิวก   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4795 และ/หรือนายนายศกัดา  เกาฑณัฑท์อง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
ทะเบียนเลขท่ี 4628  และ/หรือนายบญุญฤทธิ ์    ถนอมเจรญิ ทะเบียนใบอนญุาตเลขท่ี  7900  หรอืผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี
ส  านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีจากบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท
ประจ าปี 2563 และมีค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งคา่ใชจ้่ายดงักลา่วไมร่วมคา่ตรวจสอบเพิม่เตมิเน่ืองจาก
ประมลูงานไดร้ะหว่างปี  และคา่ใชจ้่ายเบด็เตลด็ท่ีเกิดขึน้จรงิระหวา่งการปฏิบตังิาน 

การท่ีบรษัิทฯ และบริษัทย่อย 6 บรษัิทเลือกผูส้อบบญัชีจากบรษัิทเดียวกนัเพ่ือท่ีจะไดด้แูลใหส้ามารถจดัท างบการเงิน
ไดอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น  และทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

จ านวนปีของผู้สอบบัญช ี ทีเ่ป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัทปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัตา่ง ๆ   

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนด
คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 

มต ิ ท่ีประชุมมีมติแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี  และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563    โดยแต่งตัง้
นางสาววภิาวรรณ  ปัทวนัวเิวก   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4795    และ/หรือนายนายศกัดา   เกาฑณัฑท์อง ผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4628  และ/หรือนายบญุญฤทธิ ์   ถนอมเจรญิ ทะเบียนใบอนญุาตเลขท่ี  7900 และ/หรือผูส้อบ
บญัชีท่านอ่ืนท่ีส  านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีจากบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 โดยมีคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งคา่ใชจ้่ายดงักลา่วไมร่วมค่าตรวจสอบ
เพิม่เตมิเน่ืองจากประมลูงานไดร้ะหวา่งปี  และคา่ใชจ้่ายเบด็เตลด็ท่ีเกิดขึน้จรงิระหวา่งการปฏิบตังิาน    
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โดยท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดมี้มตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นดว้ย     427,066,248   เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ      100.0000) 
ไมเ่ห็นดว้ย     100 เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
งดออกเสียง                      0 เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
บตัรเสีย                                                   0 เสียง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 

วาระที ่7   เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 เลขานุการที่ประชุม  ไดเ้รียนชีแ้จงท่ีประชุมว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 
วรรค 2 ก าหนดให ้“ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท่ี้ประชุม
พจิารณาเร่ืองอ่ืน  นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได”้ 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจวุาระนีเ้พ่ือเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอใหท่ี้ประชมุพจิารณาเรื่อง
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ ก าหนดไวใ้นการประชมุครัง้นี ้

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้พจิารณาเสนอวาระเรื่องอ่ืนๆหรือซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัตา่ง ๆ   

 คุณฮ่ังใช้   อัคควัสกุล ผูร้บัมอบฉนัทะจากนางสาวสชุาดา  อคัควสักลุ ไดเ้สนอตอ่ท่ีประชุมเรื่องการจ่ายเงินปันผล 
อยากใหบ้ริษัทฯ ก าหนดวนั Record Date (XD) ส าหรบัการจ่ายเงินปันผล  หลงัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
แลว้เพ่ือสทิธิของผูถื้อหุน้ในการท่ีจะไดร้บัสทิธิดงักลา่ว 

ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุส าหรบัค  าแนะน าในเรื่องดงักลา่ว และขอบคณุส าหรบัก าลงัใจของผูถื้อหุน้เก่ียวกับการ
รบัมือกบัสถานการณ ์COVID-19 ท่ีเกิดขึน้ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ตาม
รายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอตอ่ท่ีประชมุดงักลา่ว 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม  เลขานุการท่ีประชุมจึงแจง้ต่อท่ีประชุมว่าถา้มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยั  ตอ้งการสอบถาม
เพิม่เตมิ  หรือตอ้งการแสดงความคดิเห็นในเร่ืองอ่ืน ๆ สามารถตดิตอ่เขา้มายงับรษัิทฯไดท่ี้ โทร. 02-455-2888 แฟ็กซ ์02-455-
2763 หรือตดิตอ่มาท่ี 

เลขานกุารบรษัิทคณุธนษา  กิตตริดานนัท ์  E-mail  thanasa.k@takuni.com  หรือ 

นกัลงทนุสมัพนัธ ์ คณุนิตา  ตรีวีรานวุฒัน ์  E-mail  nita@takuni.com หรือ 

ตดิตอ่ผา่นเวป็ไซดข์องบรษัิทในหนา้ส าหรบันกัลงทนุ www.takunigroup.com  

ประธาน  ไดก้ลา่วขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีไดเ้สียสละเวลามารว่มประชมุในวนันี ้ และปิดการประชมุ 

         ปิดประชุมเวลา   11.00  น. 

 
   ลงชือ่................................................................  .  ประธานทีป่ระชุม  

                               (นายวศิษิฎ ์    อัครวเินค)         ประธานกรรมการ 

 

ลงชือ่.................................................................เลขานุการทีป่ระชุม  

                                             (นางสาวธนษา  กิตตริดานันท)์         เลขานุการบริษัท  
    

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

