รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561
ณ ห้ องประชุมชัน้ 3 อาคารทาคูนิ
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพฯ

เปิ ดประชุมเวลา 14.00 น.
คุณวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค ประธานกรรมการ ทำหน้ ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุม ประธำนกล่ำวเปิ ดกำรประชุมและ
แจ้ งต่อที่ประชุมว่ำ ขณะที่เริ่มกำรประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นมำประชุม ด้ วยตนเอง 24 รำย รับมอบฉันทะจำนวน 14 รำย นับรวมผู้ถือ
หุ้นรวม 38 รำยจำนวนหุ้นทังสิ
้ ้น 428,140,698 หุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 53.5176 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทัง้ หมดของ
บริษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุม ตำมกฎหมำยและข้ อบังคับของบริษัท
คุณธนษา กิตติรดานั นท์ เลขานุ การบริษัท ทำหน้ ำที่เลขำนุกำรที่ประชุม โดยเลขำนุกำรที่ประชุม ได้ แนะนำ
คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะผู้บริ หำร ที่ปรึ กษำทำงกฎหมำย ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ตัวแทนอิสระซึ่งเป็ นผู้แทนในกำรนับ
คะแนน ที่เข้ ำร่วมประชุมดังนี ้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1. คุณวิศษิ ฎ์
อัครวิเนค
กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2. คุณเจริญ
ประจำแท่น
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
3. คุณกวีวฒ
ั น์
ทรงสกุลเกียรติ
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ
4. คุณประเสริฐ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
กรรมกำร (ที่เป็ นผู้บริหำร ) / ประธำนกรรมกำรบริหำร
5. คุณนิตำ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
กรรมกำร (ที่เป็ นผู้บริหำร ) / กรรมกำรบริหำร
6. คุณกำญจนำ
ริมพณิชยกิจ
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร
7. คุณสมชัย
ก้ ำนบัวแก้ ว
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร
ทังนี
้ ้กรรมกำรที่เข้ ำร่วมประชุมในครัง้ นี ้คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกรรมกำรทังหมดของบริ
้
ษัท
คณะผู้บริหาร
1. คุณเจริญชัย
อำนำจสมบูรณ์สขุ
รองกรรมกำรผู้จดั กำร ฝ่ ำยธุรกิจทดสอบ
2. คุณฐิตมิ ำ
ธนำปกิจ
รองกรรมกำรผู้จดั กำร ฝ่ ำยบัญชี / กำรเงิน
3. คุณทศพล
ผลิตำภรณ์
รองกรรมกำรผู้จดั กำร ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
4. คุณธนษำ
กิตติรดำนันท์
เลขำนุกำรบริษัท / ผู้จดั กำรฝ่ ำยกำกับกำรปฏิบตั งิ ำน
( ทำหน้ ำที่เป็ นเลขำนุกำรที่ประชุม)
ผู้บริหารที่ไม่ เข้ าประชุม
1. คุณฉัตรประภำ
จันทร์ ศรี
รองกรรมกำรผู้จดั กำร ฝ่ ำยธุรกิจขนส่ง
(ติดภำรกิจต่ำงจังหวัด ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมประชุมได้ )
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

คุณสุพฒ
ั น์ ตรงสัวสด์ ผู้จดั กำรสำนักงำน สำนักกฎหมำย สุพฒ
ั น์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คุณณฐพร พันธุ์อดุ ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญำติ จำกบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด
ตัวแทนอิสระซึ่งเป็ นผู้แทนในการนับคะแนน
บริษัท โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
นำยพงศ์เพชร วัชรศิริวทิ ย์ เป็ นผู้รับมอบอำนำจจำกนำยเสกสรร ชูโนทัยสวัสดิ์ ทำหน้ ำที่เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้ ำร่ วม
สังเกตกำรณ์ และเป็ นสักขีพยำนในกำรนับคะแนน
ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย
คุณปรี ชำ จินตนำนนท์
ประธาน มอบหมำยให้ เลขำนุกำรที่ประชุม ชีแ้ จงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประชุม และวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน
ในวำระต่ำง ๆ โดยเลขำนุกำรฯ ได้ ชี ้แจงวิธีกำรสอบถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็น กำรออกเสียงลงคะแนน กำรนับคะแนน
และกำรประกำศผลคะแนนให้ ที่ประชุมได้ รับทรำบ
เลขำนุกำรที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงวิธีกำรสอบถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็น กำรออกเสียงลงคะแนน กำรนับคะแนน
และกำรประกำศผลคะแนน ดังนี ้
การสอบถามหรือแสดงความเห็น
ขอให้ ท่ำนผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นแนะนำตัวโดยแจ้ ง ชื่อ-นำมสกุล
และแจ้ งเรื่ องที่ต้องกำรสอบถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็น โดยกำรสอบถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นนัน้ ขอให้ เป็ นกำรสอบถำม
และแสดงควำมคิดเห็นตำมประเด็นของวำระกำรประชุม เพื่อให้ กำรประชุมเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง
เมื่อท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ ลงทะเบียนแล้ ว ท่ำนจะได้ รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยกำรออก
เสียงลงคะแนนนัน้ ให้ 1 หุ้นมีสทิ ธิออกเสียงได้ 1 เสียง
ในกำรประชุมแต่ละวำระนัน้ ท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้ องยื่นบัตรลงคะแนนให้ ตรงกับวำระที่มีกำรเรี ยกเก็บ
บัตรลงคะแนนในแต่ละวำระ
ท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ำนใดเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ำนนัน้
กรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ และมอบให้ เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทฯ ในกรณี ที่ท่ำนไม่ดำเนินกำรดังกล่ำว ให้ ถือว่ำท่ำน
เห็นชอบกับมติตำมวำระที่ได้ นำเสนอ
หำกท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำเครื่ องหมำยลงคะแนนมำกกว่ำ 1 ช่อง จะถือว่ำเป็ นบัตรเสีย ยกเว้ นผู้ถือหุ้น
ต่ำงประเทศที่แต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทย
ในกำรรวบรวมผลกำรลงคะแนนเสียง ท่ำนที่ไม่ได้ สง่ ใบลงคะแนนบริ ษัทฯ จะถือว่ำท่ำนเห็นด้ วยกับวำระนัน้ บริษัทฯ
ได้ ใช้ ระบบBarcode ในกำรนับกำรออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ
วาระที่ 1, 3 ,4 , 5 , 6 , 8 เป็ นวำระปกติ ให้ ถือ คะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือ หุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสี ย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 2 เรื่ องรับทรำบรำยงำนกิจกำรประจำปี 2560 เป็ นเรื่ องเสนอเพื่อทรำบจึงไม่มีกำรลงคะแนนในวำระนี ้

วาระที่ 7 เรื่ อง พิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจำปี 2561 โดยวำระนีต้ ้ องผ่ำนมติอนุมตั ิด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในกรณี ผ้ รู ับมอบฉันทะที่ยื่นใบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนนมำแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ นำคะแนน
เสียงของท่ำนไปบันทึกไว้ ในระบบเพื่อลงมติสำหรับวำระนัน้ ๆ แล้ ว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกแบบลงคะแนนใด ๆ อีก
เพื่อให้ กำรประชุมเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ จะแจ้ งผลกำรนับคะแนนเสียงในวำระถัดไป
ทังนี
้ ้เมื่อสิ ้นสุดกำรประชุมฯ บริ ษัทฯ ขอควำมกรุณำท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่ำน มอบใบลงคะแนนที่
เหลือทังหมดให้
้
กบั เจ้ ำหน้ ำที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนของท่ำนไปบันทึกไว้ ในระบบกำรนับคะแนน
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธำน จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำระเบียบวำระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม วิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนำคม
2561 โดยเชิญเลขำนุกำรที่ประชุม เป็ นผู้ชี ้แจงรำยละเอียดในวำระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
เลขานุการที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทรำบว่ำ บริษัทฯ ได้ จดั กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 13 มีนำคม 2561 ซึ่งได้ ส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ กับกระทรวงพำณิชย์ และได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้ ว เห็นว่ำได้ มีกำรบันทึกวำระกำรประชุมไว้ อย่ำงครบถ้ วน และถูกต้ องแล้ ว
ประธาน เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิ่มเติม
ประธำนจึงเสนอให้ ที่ประชุ มพิจ ำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม วิสำมัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2561
ตำมรำยละเอียดที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่ำวข้ ำงต้ น
ในวาระนีม้ ีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ 2 ราย รวมจานวนหุ้น 252,500 หุ้น
รวมมีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทัง้ สิน้ 40 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ สิน้ 428,393,158 หุ้น
มติ
ที่ ประชุมได้ พิจ ำรณำแล้ ว มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุม วิสำมัญ ผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561 เมื่อ วันที่ 13
มีนำคม 2561
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
428,075,198
เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ 99.9258 )
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 )
งดออกเสียง
252,500
เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ 0.0589 )
บัตรเสีย
65,500
เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ 0.0153 )
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2560
ประธาน ได้ เชิญให้ คณ
ุ นิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ ในฐำนะกรรมกำรบริหำร เป็ นผู้ชี ้แจงรำยงำนกิจกำรประจำปี 2560
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมโดยแบ่งแยกธุรกิจเพื่อให้ เกิดควำมเข้ ำใจได้
ง่ำยขึ ้นดังรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

กลุม่ บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ดำเนินธุรกิจค้ ำก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจดังนี ้
1. ธุรกิจจัดหา จาหน่ ายก๊ าซ LPG
ดำเนินกำรโดยบริ ษัทฯ (TG) ซึ่งเป็ นผู้ค้ำก๊ ำซ LPG ที่ได้ รับใบอนุญำตตำมมำตรำ 7 ทำหน้ ำที่จดั หำและจัดจำหน่ำย
ก๊ ำซ LPG ให้ แก่ภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม
2. ธุรกิจขนส่ งทางบก
ดำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (GG) เป็ นผู้ขนส่งที่ได้ รับอนุญำตตำมมำตรำ 12 ทำหน้ ำที่ให้ บริกำรขนส่งวัตถุอนั ตรำยและ
วัสดุก่อสร้ ำงทำงบก ให้ กบั กลุม่ บริษัทฯและลูกค้ ำ
3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่ อสร้ าง
ดำเนินกำรโดยบริ ษัทย่อย (TT และ CAZ) บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงแก๊ สและน ้ำมัน ในลักษณะ Engineering
Procurement Construction (EPC)
4. ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ าซรถยนต์
ดำเนินกำรโดยบริ ษัทย่อย (TT) เป็ นผู้จำหน่ำยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับระบบก๊ ำซ และให้ บริกำรติดตังระบบก๊
้
ำซ LPG
และ NGV สำหรับยำนยนต์
5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้ านความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ดำเนินกำรโดยบริ ษัทย่อย (RE) ให้ บริ กำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมสำหรับระบบงำนท่อ
ก๊ ำซและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับอุตสำหกรรมและสถำนีบริ กำรไปจนถึงกำรให้ บริ กำรตรวจสอบระบบก๊ ำซสำหรับยำน
ยนต์ตำมที่กฎหมำยกำหนด
6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ดำเนินกำรโดยบริ ษัทย่อย (TL) เป็ นกำรดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้ เรี ยนชี ้แจงเพิม่ เติมดังนี ้
ในธุรกิจ LPG บริ ษัทมีคลังเก็บก๊ ำซอยู่ 2 คลัง 1. คลังปทุมธำนี ปริ มำณควำมจุ 400 ตันยอดขำยประมำณ 14
ล้ ำนบำท 2. คลังพิจิตร ปริ มำณควำมจุ 1,000 ตันยอดขำยประมำณ 10 ล้ ำนบำทและมีรำยได้ จำกกำรรับฝำกก๊ ำซเดือน
ละประมำณ 5 แสนบำท แนวโน้ มกำรขำยรวมจำกปี ก่อนลดลง ดังนันบริ
้ ษัทจึงยังไม่ลงทุนเพิม่ เติมกับธุรกิจตัวนี ้
ส่วนธุรกิจขนส่งในปี ที่ผำ่ นมำบริษัทขำยรถขนส่งก๊ ำซ LPG ไปบำงส่วน เนื่องจำกธุรกิจก๊ ำซ LPG ไม่เติบโตทำให้ ธุรกิจ
กำรขนส่งต้ องชะลอตัวตำมไปด้ วย กำรตัดสินใจขำยรถเพื่อลดค่ำใช้ จ่ำยในกำรซ่อมแซม ค่ำประกัน ที่เกี่ยวกับรถ แต่บริษัทก็

ได้ ขยำยตลำดโดยกำรรับขนส่งแอมโมเนีย และยังเพิม่ กำรให้ บริกำรขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้ ำงที่จงั หวัดระยอง เช่น ท่อ เหล็ก เพื่อ
ขยำยฐำนกำรให้ บริกำรขนส่งที่หลำกหลำย
สำหรับธุรกิจทดสอบและตรวจสอบด้ ำนควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม รำยได้ จะสม่ำเสมอเท่ำกันในทุก ๆ ปี เพรำะ
เป็ นกำรตรวจสอบตำมที่กฎหมำยกำหนด ทังนี
้ ใ้ นปี ที่ผ่ำนมำบริ ษัทได้ ขยำยฐำนกำรให้ บริ กำรไปที่จังหวัดระยอง เพื่อขยำย
ฐำนลูกค้ ำซึ่งคำดว่ำจะเติบโตตำมเศรษฐกิจเป็ นอย่ำงมำก
ส่วนธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำง รำยได้ เติบโตมำกเนื่องจำกกลุ่มลูกค้ ำขยำยโรงงำนมำขึ ้น ถือเป็ นโอกำสในกำรรับงำน
รับเหมำเพิม่ ขึ ้น
คุณฐิตมิ า ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชี / การเงิน ได้ เรี ยนชี ้แจงเพิม่ เติมดังนี ้
ในปี 2017 กลุ่มบริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรทัง้ สิ ้น 1,925.12 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี 2016 ที่มีรำยได้
1,589.19 ล้ ำนบำท เกิดจำกกำรรวมรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงของบริ ษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (“ซี เอ
แซด”) ซึ่งเปลี่ยนสถำนะจำกบริษัทร่วมเป็ นบริษัทย่อยตังแต่
้ วนั ที่ 7 เมษำยน 2016 ในงบกำรเงินรวมสำหรับปี 2016
กลุม่ บริษัทรับรู้รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงในปี 2017 จำนวน 1,079.05 ล้ ำนบำท เพิม่ ขึ ้นจำกปี 2016
ที่มีรำยได้ 645.15 ล้ ำนบำท คิดเป็ นกำรเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 67.26 ทังนี
้ ้รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวลดลง เนื่องจำก
ผู้บริโภคมีทำงเลือกในกำรใช้ พลังงำนในภำคขนส่งมำกขึ ้น ประกอบกับกลไกตลำดของรำคำพลังงำนกระทบต่อควำมต้ องกำร
ใช้ ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวในภำคขนส่ง ซึ่งยังส่งผลให้ รำยได้ จำกกำรติดตังระบบแก๊
้
สในรถยนต์ลดลงจำกปี ก่อนด้ วย
หำกพิจำรณำสัดส่วนรำยได้ ของกลุ่มบริ ษัท รำยได้ จำกกำรจัดหำและจัดจำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว และรำยได้
จำกงำนรับเหมำก่อสร้ ำง ถือเป็ นรำยได้ หลักของกลุ่มบริ ษัทโดยในปี 2017 รำยกำรดังกล่ำวคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 40.17 และ
ร้ อยละ 56.05 ของรำยได้ รวมตำมลำดับ
คุณธนษา กิตติรดานันท์ เลขานุการบริษัท ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทรำบเพิ่มเติมว่ำ บริษัทฯ ได้ ประกำศเจตนำรมณ์
ในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2558 ซึ่งหลังจำกนันบริ
้ ษัทก็ได้ ดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรต่อต้ ำน
กำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ มำอย่ำงต่อเนื่อง
และเมื่อวันที่ 7 มิถนุ ำยน 2560 บริษัทฯ ได้ ยื่นเอกสำรเพื่อขอใบรับรองในโครงกำรแนวร่วมในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ซึ่งผลจำกกำรยื่นขอใบรับรองดังกล่ำวบริษัทฯ ยังไม่ผำ่ นกำรประเมินเนื่องจำกยังขำดควำมเสี่ยงในเรื่ อง B to G
ณ ปั จจุบนั บริษัทฯ อยู่ในสถำนะกำรเว้ นวรรคเป็ นเวลำ 6 เดือนเพื่อรอกำรเข้ ำร่วมแสดงเจตนำรมณ์อีกครัง้ โดย
บริษัทจะสำมำรถยื่นเอกสำรเพื่อแสดงเจตนำรมณ์ได้ ใหม่ในวันที่ 13 สิงหำคม 2561
ประธาน เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ
คุณพิมพ์ ศุภางค์ จิรฤกษ์ มงคล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถำมเกี่ยวกับในกำรประกำศเจตนำรมณ์
กำรต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ซึ่งยังไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำตำมที่แจ้ งมีสว่ นทำให้ รำคำหุ้นตกหรื อไม่
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำ กำรประกำศเจตนำรมณ์ กำรต่อต้ ำนกำร
ทุจริตและคอร์ รัปชัน่ เป็ นนโยบำยของตลำดหลักทรัพย์ที่บริ ษัท พร้ อมให้ ควำมร่วมมือ และเข้ ำร่วมในกำรประกำศเจตนำรมณ์
กำรที่บริษัทยังไม่ได้ กำรรับรองดังกล่ำวเป็ นเพรำะบริษัทยังขำดควำมเสี่ยงในบำงเรื่ อง ซึ่งไม่ได้ เป็ นสำเหตุที่ทำให้ รำคำหุ้นตก
คุณเจริญ ตัง้ สิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถำมเกี่ยวกับธุรกิจใดที่เป็ นธุรกิจที่ทำกำไรที่ดีให้ แก่
บริษัทและธุรกิจใดที่เป็ นฉุดรัง้ ให้ กำไรลดลง
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ 6 ประเภทปั จจุบนั
ธุรกิจติดตังแก๊
้ ส LPG/NGV ในรถยนต์ ค่อนข้ ำงซบเซำลงอย่ำงมำกและทำกำไรได้ เล็กน้ อย และธุรกิจ LPG Trading ซึ่งเป็ น
ธุรกิจหลักของบริ ษัทเกี่ยวกับขนส่ง LPG ที่ลดลงเนื่องจำกรำคำน ้ำมันที่ลดลงทำให้ ผ้ ใู ช้ รถยนต์ส่วนใหญ่ไม่มีแรงจูงใจที่จะใช้
แก๊ ส

ส่วนธุรกิจที่คำดว่ำจะทำกำไรให้ บริษัทคือกำรรับขนส่งแอมโมเนีย ให้ กบั บริ ษัท PTT ในอนำคตถ้ ำบริษัท PTT เติบโต
บริษัทฯ ก็จะเติบโตไปด้ วย และในธุรกิจทดสอบ Inspection/NDT ซึ่งในปั จจุบนั มีกำรขยำยฐำนลูกค้ ำไปในจังหวัด ระยอง ซึ่ง
มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์คำดว่ำภำยใน 3 ปี จะสำมำรถสร้ ำงรำยได้ ให้ บริษัทได้ คอ่ นข้ ำงมำก
คุณเจริญ ตัง้ สิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรขนส่งแก๊ ส LPG ที่ลดลง
แต่กำรขนส่งแอมโมเนียที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ ้นสำมำรถใช้ รถขน LPG มำขนส่งแอมโมเนียได้ หรื อไม่ และมีโครงกำรที่จะขยำย
ธุรกิจทดสอบ Inspection/NDT ไปยังธุรกิจ OIL & GAS ได้ หรื อไม่
คุณนิตา ตรี วีรานุ วัฒน์ กรรมการบริหาร ได้ เรี ยนชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่ำ ตัวถังสำหรับใช้ บรรจุก๊ำซ LPG กับ
แอมโมเนีย ไม่สำมำรถใช้ ร่วมกันได้ ส่วนหัวของรถที่สำหรับใช้ ลำกตัวถังสำมำรถนำไปใช้ ร่วมกันได้
ในส่วนธุรกิจ ทดสอบ Inspection/NDT ที่ จ ะขยำยไปยังธุรกิจ OIL & GAS และ Petrochem ขอให้ คุณ เจริ ญ ชัย
อำนำจสมบูรณ์ รองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยธุรกิจทดสอบ เป็ นผู้อธิบำยเพิม่ เติม
คุณเจริญชัย อานาจสมบูรณ์ สุข รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายธุรกิจทดสอบ ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำธุรกิจ
ทดสอบ Inspection/NDT ของบริษัทรำชพฤกษ์ สำขำระยอง ทำงบริษัทได้ ขึ ้นทะเบียน Vendor List กับ PTTGC , IRPC และ
SCG ซึ่งบริษัทดังกล่ำวเป็ นธุรกิจ OIL&GAS และ Petrochem ปั จจุบนั บริษัทรำชพฤกษ์ อยู่ระหว่ำงกำรขยำยกิจกำรโดยมีกำร
พัฒนำทังบุ
้ คคลำกรและเครื่ องมือ เพื่อรองรับกำรเติบโตของกิจกำรในอนำคต
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิม่ เติม เลขำนุกำรที่ประชุมแจ้ งต่อท่ำนผู้ถือหุ้นว่ำ วำระนี ้ไม่มีกำรลงคะแนน
เนื่องจำกเป็ นเรื่ องแจ้ งเพื่อทรำบ
มติ
ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนกิจกำรประจำปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั งิ บกำรเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 โดย
เชิญคุณฐิตมิ ำ ธนำปกิจ รองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชี/กำรเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงรำยละเอียดในวำระนีต้ อ่ ที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชี/การเงิน ได้ ชีแ้ จงผลกำรประกอบกำรของกลุ่มบริษัทปี
25607 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
งบกาไรขาดทุน

รายได้ จากการจาหน่ ายก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลว ระหว่ำงปี 2559-2560 รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยก๊ ำซ LPG มีกำร
ปรั บตัวลดลงจำก 860.01 ล้ ำนบำท เป็ น 773.35 ล้ ำนบำท โดยคิดเป็ นกำรลดลงในอัตรำร้ อยละ 10.08 ซึ่งเกิดจำกกำรมี

ทำงเลือกในกำรใช้ พลังงำนในภำคขนส่งมำกขึ ้น รวมทังกลไกตลำดของรำคำพลั
้
งงำนกระทบต่อควำมต้ องกำรใช้ LPG ในภำค
ขนส่ง ทำให้ ปริมำณกำรใช้ ก๊ำซเชื ้อเพลิงด้ ำนขนส่งลดลง
รายได้ บริ การขนส่ งทางบก โดยปั จ จุบันมีรถขนส่งทัง้ สิน้ 29 คัน ในระหว่ำงปี 2559-2560 รำยได้ ส่วนใหญ่
ประมำณร้ อยละ 59 - 64 เป็ นกำรให้ บริกำรขนส่งก๊ ำซ LPG ให้ แก่ TG โดยคิดเป็ นมูลค่ำประมำณ 25 – 28 ล้ ำนบำท ในขณะที่
รำยได้ ในกำรให้ บริ กำรขนส่งให้ แก่บุคคลภำยนอกในปี 2559 – 2560 มีมลู ค่ำเท่ำกับ 14.68 ล้ ำนบำท และ 12.01 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 0.62 – 1.55 ของรำยได้ จำกกำรขำยและบริกำรของกลุม่ บริษัท ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั GG มี
กำรขยำยกำรให้ บริ กำรขนส่งวัตถุอันตรำยอื่นนอกจำกก๊ ำซ LPG เช่น ขนส่งแอมโมเนีย ขนส่งวัสดุก่อสร้ ำง เพื่อรักษำยอดขำย
โดยรวมไม่ให้ ลดลงตำมรำยได้ จำกกำรขนส่ง LPG
รายได้ จากการติดตัง้ ระบบก๊ าซรถยนต์ ดำเนินกำรโดย TT ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริกำรติดตังระบบก๊
้
ำซในรถยนต์ ตลอดจน
กำรจำหน่ำยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับระบบก๊ ำซ รำยได้ จำกกำรติดตังระบบก๊
้
ำซในรถยนต์มีมลู ค่ำและสัดส่วนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลำ 2-3 ปี ที่ผ่ำนมำ จำกสัดส่วนร้ อยละ 0.85 ของรำยได้ จำกกำรขำยและบริกำรของกลุ่มบริษัทในปี 2558 เหลือ
เพียงร้ อยละ 0.50 ในปี 2559 และปรับลดลงเป็ นร้ อยละ 0.22 ในปี 2560 กำรปรับตัวลดลงของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรติดตัง้
ระบบก๊ ำซและอุปกรณ์ ของบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่องเป็ นผลมำจำกกำรลดลงของจำนวนรถยนต์ที่มำติดตัง้ เนื่องจำกรำคำนำ้ มันใน
ตลำดโลกลดลง จึงทำให้ ไม่มีแรงจูงใจในกำรติดตังระบบก๊
้
ำซในรถยนต์
รายได้ จากบริการรับเหมาก่ อสร้ าง ดำเนินกำรโดย TT และ CAZ โดย TT จะให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงที่เกี่ยวกับ
LPG ส่วน CAZ จะให้ บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำงด้ ำนนำ้ มันและแก๊ สในลักษณะ Engineering Procurement Construction ทุก
ชนิด
รำยได้ จำกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงสำหรับปี 2560 เพิม่ ขึ ้นเนื่องจำกซี เอ แซดเปลี่ยนสถำนะจำกเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมเป็ นบริ ษัทย่อย ตังแต่
้ วนั ที่ 7 เมษำยน 2559 ซึ่งมีผลให้ กลุม่ บริษัทรับรู้รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงด้ ำนน ้ำมัน
และแก๊ สในปี 2560 ทัง้ 12 เดือน จำกเดิมที่ปี 2559 รับรู้รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรระหว่ำงเดือนเมษำยนถึงเดือนธันวำคมเท่ำนัน้
โดยรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงด้ ำนนำ้ มันและแก๊ สสำหรับปี 2560 เพิม่ ขึ ้น 564.42 ล้ ำนบำทจำกปี ก่อน เนื่องจำก
กลุม่ ลูกค้ ำมีกำรขยำยโรงงำนมำกขึ ้น นอกจำกนี ้ในระหว่ำงปี 2560 กลุม่ บริษัทยังรับรู้รำยได้ ตำมขันควำมส
้
ำเร็จของงำนจำก
กำรรับเหมำก่อสร้ ำงที่อยู่อำศัยเป็ นงวดสุดท้ ำย จำนวน 44.54 ล้ ำนบำท
รายได้ จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ในระหว่ำงปี 2559 – 2560 มีรำยได้
เท่ำกับ 61.43 ล้ ำนบำทและ 57.22 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 3 - 4 ของรำยได้ จำกกำรขำยและ
ให้ บริกำรของกลุ่มบริษัท โดยรำยได้ ที่ลดลงในปี 2560 เนื่องจำกให้ บริกำรทดสอบในเขตกรุงเทพและปริมณฑลลดลง ทังนี
้ ้กลุม่
บริษัทได้ ขยำยตลำดกำรให้ บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมไปในภูมภิ ำคตะวันออกตังแต่
้ ปลำยปี
2559 เพื่อเป็ นช่องทำงในกำรเพิ่มรำยได้ จำกลูกค้ ำกลุ่มใหม่
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์ รวม
สินทรัพย์หลักของกลุม่ บริษัท ประกอบด้ วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี ้กำรค้ ำ และที่ดนิ อำคำรและ
อุปกรณ์ โดยสินทรัพย์ 3 รำยกำรหลัก คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 79 ของสินทรัพย์รวมของกลุม่ บริษัท ณ 31 ธันวำคม
2560 กลุม่ บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวม 1,536.12 ล้ ำนบำท เพิม่ ขึ ้นจำกสิ ้นปี 2559 จำนวน 177.16 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 13.04
เนื่องจำก
- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ ครำว และเงินฝำกธนำคำรที่ตดิ ภำระค ้ำประกัน ลดลงจำกปี ก่อน
เนื่องจำกในระหว่ำงปี 2560 กลุม่ บริษัทนำเงินไปลงทุนซื ้อที่ดนิ เพื่อพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ (บันทึกเป็ นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร

ลงทุน) ทังนี
้ ้ เงินฝำกธนำคำรที่ตดิ ภำระค ้ำประกันลดลงจำกปี ก่อน เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนทรัพย์สนิ ค ้ำประกันกับสถำบันกำรเงิน
เป็ นที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้ ำงแทน
- ภำษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่ำยของกลุม่ บริษัทสำหรับปี 2560 จำนวน 60.66 ล้ ำนบำท (ซึ่งบันทึกเป็ นสินทรัพย์อื่น)
เพิม่ ขึ ้นจำกกำรให้ บริกำรในระหว่ำงปี จำกปี 2559 ที่มอี ยู่จำนวน 48.50 ล้ ำนบำท (ซึ่งบันทึกรวมในลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น)
- อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เพิม่ ขึ ้นจำก 4.52 ล้ ำนบำทเป็ น 116.67 ล้ ำนบำท เนื่องจำกกลุม่ บริ ษัทได้ ซือ้ ที่ดนิ
ระหว่ำงปี เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจด้ ำนอสังหำริมทรัพย์ มูลค่ำ 93.45 ล้ ำนบำท และรับโอนกรรมสิทธิ์อำคำรห้ องชุดพักอำศัย
จำนวน 12 ห้ อง มูลค่ำ 17.53 ล้ ำนบำท
- ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์เพิม่ ขึ ้นจำก 519.55 ล้ ำนบำทเป็ น 524.06 ล้ ำนบำท เนื่องจำกในระหว่ำงปี มีกำรซื ้ออุปกรณ์
ที่ใช้ ในงำนทดสอบระบบควำมปลอดภัย เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจ และซื ้อรถบรรทุกแอมโมเนียสำหรับงำนให้ บริกำรขนส่ง
- ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น เพิม่ ขึ ้นจำก 310.19 ล้ ำนบำท เป็ น 349.82 ล้ ำนบำท เนื่องจำกลูกหนี ้กำรค้ ำ และรำยได้
ค้ ำงรับของงำนก่อสร้ ำงแก๊ สและน ้ำมันเพิม่ ขึ ้นจำนวน 70.06 ล้ ำนบำท ตำมปริมำณงำนก่อสร้ ำงที่เพิ่มขึ ้น ประกอบกับลูกหนี ้
กำรค้ ำจำกธุรกิจขำยแก๊ สที่เพิม่ ขึ ้น 16.16 ล้ ำนบำท เนื่องจำกสภำพคล่องของลูกหนี ้บำงรำยส่งผลต่อกำรรับชำระเงินของกลุม่
บริษัท ทังนี
้ ้มีกำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญให้ เป็ นไปตำมนโยบำยของกลุม่ บริษัทแล้ ว
หนีส้ ินรวม
ณ 31 ธันวำคม 2560 กลุม่ บริษัทมีหนี ้สินรวม 659.12 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี 2559 ที่มีหนี ้สินรวม 501.33 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นร้ อยละ 31.47 เนื่องจำก
- เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น จำก 162.74 ล้ ำนบำท เป็ น 385.98 ล้ ำนบำท เนื่องจำกยอดเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ และ
รำยได้ รับล่วงหน้ ำของงำนก่อสร้ ำงแก๊ สและน ้ำมัน เพิม่ ขึ ้นจำนวน 206.26 ล้ ำนบำท ตำมงำนรับเหมำก่อสร้ ำงที่
เพิม่ ขึ ้น
- กลุม่ บริษัทจ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 62.26 ล้ ำนบำท ซึ่งกู้มำเพื่อลงทุนในที่ดนิ
อำคำร และอุปกรณ์ เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจ ทังกำรให้
้
บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำง กำรขนส่ง และกำรให้ บริกำร
ทดสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม
- หนี ้สินอื่นลดลงจำก 42.48 ล้ ำนบำท เป็ น 39.95 ล้ ำนบำท เนื่องจำกเงินประกันผลงำนกำรก่อสร้ ำงที่หกั ไว้ ทยอยคืน
ผู้รับเหมำ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ 31 ธันวำคม 2560 กลุม่ บริษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 877.00 ล้ ำนบำทโดยเป็ นส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 804.43
ล้ ำนบำท เพิม่ ขึ ้นจำกปี 2559 จำนวน 0.25 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 0.03 เนื่องจำกกำไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของบริษัทใหญ่ประจำ
งวดปี 2560 จำนวน 25.35 ล้ ำนบำท และ กำรจ่ำยเงินปั นผล ของบริษัทจำนวน 25.00 ล้ ำนบำท
งบกระแสเงินสด

ในส่วนของสภำพคล่องกระแสเงินสด ในปี 2559-2560 กลุม่ บริษัทมีกระแสเงินสดได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กำรดำเนินงำน
ทังสิ
้ ้น 15.18 ล้ ำนบำท และ 206.97 ล้ ำนบำท และมีกระแสเงินสดใช้ ไปจำกกิจกรรมลงทุนเท่ำกับ 216.47 ล้ ำนบำท และ 66.53
ล้ ำนบำท ในส่วนกิจกรรมกำรจัดหำเงินสำหรับปี 2560 กลุม่ บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน จำนวน 79.82 ล้ ำน
บำท ซึ่งเป็ นกำรจ่ำยเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน และจ่ำยเงินปั นผล
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมตั งิ บกำรเงินรวมของบริ ษัทและ
บริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั ซึ่งประกอบด้ วย งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560 และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพำะ
กิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพำะกิจกำรสำหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบและลง
นำมรับรองจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด และได้ ผำ่ นกำรสอบทำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และผ่ำนกำรอนุมตั ขิ องคณะกรรมกำรบริษัทแล้ ว
ประธาน เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ
เมื่อ ไม่มีผ้ ถู ื อ หุ้นท่ำนใดมีข้อ สอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงขอฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจ ำรณำพิจ ำรณำอนุมัติงบ
กำรเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ตำมรำยละเอียดที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่ำว
ในวาระนีม้ ีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ 0 ราย รวมจานวนหุ้น
0 หุ้น
รวมมีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทัง้ สิน้
40 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ สิน้ 428,393,198 หุ้น
มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั งิ บกำรเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
428,025,198 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
99.9141)
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
300,000 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0700)
บัตรเสีย
68,000 เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ
0.0159 )
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2560 และการจ่ ายเงินปั นผล
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั กิ ำรจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยเชิญเลขำนุกำร
ที่ประชุมเป็ นผู้ชี ้แจงรำยละเอียดในวำระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
เลขานุการที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทรำบว่ำ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2560 โดย
ไม่มียอดขำดทุนสะสม บริ ษัทฯจึงสำมำรถพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด
พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริษัทฯ ทังนี
้ ้บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิใน
แต่ละปี
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 3/2561 เมือ่ วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมติให้ จ่ำยเงินปั นผล
สำหรับรอบระยะเวลำสำหรับงวด วันที่ 1 มกรำคม 2560 – วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.03500 บำท
รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น 28,000,000 บำทคิดเป็ นร้ อยละ 86.99 ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยจ่ำยเงิน
ปั นผลของบริษัทฯ และบริษัทได้ กำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภำคม 2561 และได้ จดั สรรกำไรสุทธิจำกผลกำร
ดำเนินงำนประจำปี ไว้ เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 เป็ นจำนวนเงิน 1,642,000 บำท

บริษัทได้ แสดงตารางเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปั นผลกับปี ที่ผ่านมาดังนี ้

เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมตั จิ ดั สรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 และกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยกำหนด
รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล (Record Date for Dividend) ในวันจันทร์ ที่ 26 มีนำคม 2561 และให้ รวบรวมรำยชื่อตำม
มำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันอังคำร
ที่ 27 มีนำคม 2561 และกำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันจันทร์ ที่ 21 พฤษภำคม 2561
ประธาน เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ
คุณเจริญ ตัง้ สิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถำมเกี่ยวกับงบเฉพำะกิจกำรมีกำไรมำกกว่ำเงินที่
ปั นผล และงบรวมมีกำไรน้ อยกว่ำ จึงอยำกทรำบว่ำใช้ งบเฉพำะกิจกำรในกำรคำนวณใช่หรื อไม่และเหตุใดถึงใช้ งบกิจกำรใน
กำรคำนวณเนื่องจำกงบรวมมีผลกำไรน้ อยกว่ำเงินปั นผล
คุณฐิตมิ า ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชี/การเงิน ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำกำรจ่ำยเงินปั นผลจะ
พิจำรณำจำกกำไรงบเฉพำะกิจกำรซึง่ เป็ นผลกำรดำเงินงำนของบริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ไม่ได้ พจิ ำรณำจำกงบรวม
ในปี 2560 กำไรสุทธิของบริษัทตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรอยู่ที่ 32.19 ล้ ำนบำท บริษัทฯ จึงสำมำรถจ่ำยเงินปั นผลได้
จำนวน 28 ล้ ำนบำท
คุณเจริญ ตัง้ สิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถำมเกี่ยวกับธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์จะมีกำรเพิม่ ทุน
เพื่อรองรับธุรกิจดังกล่ำวหรื อไม่ และมีข้อเสนอแนะในเรื่ องกำรจัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นและประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ควรจัดครัง้
เดียวโดยเพิ่มวำระกำรประชุมแทนเพื่อเป็ นกำรลดค่ำใช้ จ่ำยของบริษัท
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำในธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ บริษัทจะทำกำร
ร่วมทุนกับบริ ษัท ธนำสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) โดยจะขำยหุ้นของบริษัท ทำคูนิ แลนด์ จำกัด (ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท)ให้ กบั
บริษัท ธนำสิริ จำนวน 51% บริษัทฯ คงยังไม่ต้องเพิม่ ทุนเพรำะเงินลงทุนจะใช้ ที่ดนิ ของบริษัท ทำคูนิ แลนด์ ในกำรขอสินเชื่อ
กับธนำคำร
ประธาน ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมเพิม่ เติมว่ำ สำเหตุที่ต้องมีกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นหลำยครัง้ ในปี นี ้ เนื่องจำกในแต่ละ
ธุรกิจที่ต้องกำรขยำย มีระยะเวลำที่ไม่สอดคล้ องกันจึงจำเป็ นที่ต้องจัดกำรประชุมหลำยครัง้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรดำเนิน
ธุรกิจดังกล่ำว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิม่ เติม ประธำนจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรประจ ำปี
2560 และกำรจ่ำยเงินปั นผล ตำมรำยละเอียดที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่ำวข้ ำงต้ น
ในวาระนีม้ ีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ 0 ราย รวมจานวนหุ้น
0 หุ้น
รวมมีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทัง้ สิน้
40 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ สิน้ 428,393,198 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำหุ้นละ 0.03500 บำท รวมเป็ นเงินปั นผลทัง้ สิ ้น 28,000,000 บำท
คิดเป็ นร้ อยละ 86.99 ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัทฯ และบริ ษัทได้ กำหนด
จ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภำคม 2561
โดยกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date for Dividend) ในวันจันทร์ ที่ 26 มีนำคม 2561 และ
กำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวัน จันทร์ ที่ 21 พฤษภำคม 2561 และได้ จัดสรรกำไรสุทธิจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี ไว้ เป็ นทุน
สำรองตำมกฎหมำย ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 เป็ นจำนวนเงิน 1,642,000 บำท
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย

428,093,198

เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ

99.9300)

0

เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000)

300,000

เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ

0.0700)

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

บัตรเสีย
0 เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 )
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที
้
่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ โดยเชิญเลขำนุกำรที่
ประชุม เป็ นผู้ชี ้แจงรำยละเอียดในวำระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นไปตำมหลัก ธรรมมำภิบำล และควำมโปร่ งใส ประธำนจึงเชิญคุณเจริ ญ ประจำแท่นเป็ นประธำนในที่
ประชุมแทน และเรี ยนเชิญผู้ถกู เสนอชื่อดังกล่ำวออกจำกห้ องประชุม เพื่อเปิ ดโอกำสให้ ท่ำนผู้ถือหุ้นได้ สอบถำม และแสดง
ข้ อคิดเห็นได้ อย่ำงเต็มที่ โดยในวำระนี ้คุณเจริญ ประจำแท่น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผู้ดำเนินกำรประชุมแทน
เลขานุการที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทรำบว่ำเมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2560 บริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
 เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่เหมำะสมที่จะเข้ ำรับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริษัท
 เปิ ดโอกำสให้ เสนอวำระกำรประชุมเป็ นกำรล่วงหน้ ำ
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 รวมเวลำทังสิ
้ ้น 69 วัน
ไม่ มีผ้ ูถือหุ้นท่ านใด
 เสนอชื่อบุคคลเข้ ำรับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริษัท
 เสนอวำระกำรประชุมเป็ นกำรล่วงหน้ ำ
ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 17 กำหนดให้ “ในกำรประชุมผู้
ถือหุ้นสำมัญประจำปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) เป็ นอัตรำ ถ้ ำ จำนวนกรรมกำรจะแบ่งออก
ให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสำม(1/3) กรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งอำจได้ รับเลือกให้
กลับเข้ ำมำรับตำแหน่งอีกได้ กรรมกำรที่ต้องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ จบั สลำก
กันส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจำกตำแหน่ง ” และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36
(4) กำหนดให้ ที่ประชุมสำมัญประจำปี “พิจำรณำเลือกตังกรรมกำรใหม่
้
แทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ ” ในกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครัง้ นี ้ มีกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระจำนวน 3 ท่ำน ได้ แก่
1. คุณวิศษิ ฎ์

อัครวิเนค

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

2. คุณกวีวฒ
ั น์

ทรงสกุลเกียรติ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน /
กรรมกำรตรวจสอบ

3. คุณนิตำ

ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

กรรมกำร (ที่เป็ นผู้บริหำร) / กรรมกำรบริหำร

คณะกรรมกำรบริ ษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้ เสีย) พิจำรณำแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
แต่งตังกรรมกำรที
้
่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระทัง้ 3 ท่ำน ได้ แก่ คุณวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค คุณกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ และคุณนิตำ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดเดิมต่อไปอีกวำระหนึ่ง
โดยคณะกรรมกำรบริ ษั ท มี ค วำมเห็ น ว่ำ บุค คลดัง กล่ำ ว เป็ นบุค คลที่ มี คุณ วุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และเป็ นผู้ที่ปฏิ บัติหน้ ำที่ ด้วยควำมรับผิดชอบ มีควำม
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริต ตลอดจนเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตำมพระรำชบัญญัตบิ ริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนัน้
จึงเป็ นผู้ที่มีควำมเหมำะสมที่จะกลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดเดิมของบริษัทฯ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง
กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อในครั ง้ นี ้ ไม่ได้ ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร / ผู้บริ หำร ในกิจกำรที่เป็ นคู่แข่งทำง
ธุรกิจหรื อ กิจกำรที่อำจทำให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และได้ ผำ่ นกระบวนกำรกลัน่ กรองของคณะกรรมกำรบริ ษัท
แล้ วว่ำมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่เหมำะสมกับกำรประกอบกิจกำรของบริษัท
จานวนปี ในการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระ

คุณเจริญ ประจาแท่ น ผู้ดาเนินการแทน เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ เมื่อไม่มีผ้ ู
ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที
้
่พ้นจำกตำแหน่ง
ตำมวำระ ตำมรำยละเอียดที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่ำวข้ ำงต้ น
และเพื่อควำมโปร่งใส และเป็ นไปตำมหลักกำกับดูแลกิจกำรที่ดีจึงได้ เชิญกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนออกจำกห้ องประชุม
เป็ นกำรชัว่ ครำว เพื่อเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถำม และแสดงควำมคิดเห็นได้ อย่ำงเต็มที่ และเมื่อเสร็จสิ ้นกำรลงคะแนน
เสียงในวำระนี ้ ประธำนจะเชิญกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนเข้ ำมำในที่ประชุมอีกครัง้
เลขานุ การที่ประชุม แจ้ งต่อท่ำนผู้ถือหุ้นว่ำ วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน จะมีกำรออกเสียงลงคะแนน แต่งตัง้
กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล ได้ แก่ คุณวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค คุณกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ และคุณนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ ตำมลำดับ
การถือหุ้นของกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อในครัง้ นี ้ ณ วันที่ 26.3.61

คุณนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 19.08
มติ
ที่ประชุมมีมติแต่งตังกรรมกำรทั
้
งสำมท่
้
ำนที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระข้ ำงต้ นที่ได้ รับกำรเสนอชื่อกลับเข้ ำ
ดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึ่ง โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

5.1 อนุมัตแิ ต่ งตัง้ คุณวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
428,090,698 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
99.9294)
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
302,500 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0706)
บัตรเสีย
0 เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
5.2 อนุ มัติแต่ งตัง้ คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
428,090,698 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
99.9294)
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
302,500 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0706)
บัตรเสีย
0 เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 )
5.3 อนุมัตแิ ต่ งตัง้ คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร /กรรมกำรบริหำร (และเพื่อให้ เป็ นไปตำมหลัก
ธรรมำภิบำลที่ดี และเพื่อควำมโปร่งใสคุณนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ ไม่ลงคะแนนออกเสียงในวำระนี )้
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
275,480,696 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
99.8903)
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
302,500 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.1097)
บัตรเสีย
0 เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2561
คุณเจริญ ประจาแท่ น ได้ เชิญคุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค คุณกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ และคุณ นิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
กลับเข้ ำมำในที่ประชุม และขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิคำ่ ตอบแทนกรรรมกำร ประจำปี 2561 โดยเชิญเลขำนุกำรที่ประชุม
เป็ นผู้ชี ้แจงรำยละเอียดในวำระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
เลขานุ การที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทรำบว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ
90 กำหนดให้ “ห้ ำมมิให้ บริษัทจ่ำยเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมกำร เว้ นแต่เป็ นค่ำตอบแทนตำมข้ อบังคับของบริ ษัท ” และ
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 22 กำหนดให้ “กรรมกำรมีสทิ ธิได้ รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวัล เบี ้ยประชุม บำเหน็จ
โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”
ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจ ำรณำแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจำปี 2561 เป็ นรูปแบบรำยเดือน ค่ำเบี ้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บำท
(สองล้ ำนบำทถ้ วน) โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและควำมเกี่ยวโยงกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับสภำวะโดยทั่วไปของตลำด และอุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงควำมเหมำะสมกับกำรทำหน้ ำที่ และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้ รับค่ำตอบแทนเป็ นรูปแบบรำยเดือนจำนวน 30,000 บำท/คน/เดือน
กรรมการอิสระ
ได้ รับค่ำตอบแทนเป็ นรูปแบบรำยเดือนจำนวน 25,000 บำท/คน/เดือน
กรรมการ / กรรมการ (ที่เป็ นผู้บริหาร)
ได้ รับค่ำตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมจำนวน 10,000 บำท / คน / ครัง้ ที่เข้ ำประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
( ทังนี
้ ้ถ้ ำมีกำรรับตำแหน่งมำกกว่ำหนึ่งตำแหน่งให้ รับค่ำตอบแทนเพียงตำแหน่งเดียวในอัตรำที่สงู ที่สดุ )
และในปี 2560 บริษัทฯได้ จ่ำยค่ำตอบแทน ค่ำเบี ้ยประชุมกรรมกำร และเงินบำเหน็จเป็ นจำนวนเงินรวม 1,700,000
บำทถ้ วน
บุคคลที่ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทได้ พจิ ำรณำแล้ ว ว่ำบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรอิสระนันจะสำมำรถให้
้
ควำมเห็นได้
อย่ำงเป็ นอิสระและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ประธาน เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิม่ เติม
ประธำนจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั คิ ่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจำปี 2561 ตำมรำยละเอียดที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุม
ดังกล่ำวข้ ำงต้ น
ในวาระนีม้ ีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ 0 ราย รวมจานวนหุ้น
0 หุ้น
รวมมีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทัง้ สิน้
40 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ สิน้ 428,393,198 หุ้น
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั คิ ำ่ ตอบแทนกรรรมกำร ประจำปี 2561 เป็ นผลตอบแทนรูปแบบรำยเดือน ค่ำเบี ้ยประชุม เงิน
บำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บำท( สองล้ ำนบำทถ้ วน)
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงมำกกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

428,090,698

เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ

99.9294)

0

เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000)

302,500

เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ

0.0706)

บัตรเสีย
0 เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 )
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมอนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยเชิญ
เลขำนุกำร เป็ นผู้ชี ้แจงรำยละเอียดในวำระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
เลขานุ การที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทรำบว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ
120 กำหนดให้ “ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี
ในกำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ” และมำตรำ 121 กำหนดให้ “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมกำร
พนักงำน ลูกจ้ ำง หรื อผู้ดำรงตำแหน่งหน้ ำที่ ใด ๆ ของบริษัท” และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 (6) กำหนดให้ ที่ประชุมสำมัญ
ประจำปี “พิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี ” และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และ ตลำดหลักทรัพย์ มีประกำศเมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2548 “ให้ บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้

มีกำรหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทกุ 5 ปี โดยบริษัทฯ สำมำรถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรำยใหม่ที่สงั กัดสำนักงำนสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบ
บัญชีรำยเดิมได้ ”
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พจิ ำรณำและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำเสนอที่ประชุมสำมัญ ผู้ถือ
หุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจำกบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจำปี 2561
เนื่องจำกมีมำตรฐำน และมีควำมเชี่ยวชำญในกำรสอบบัญชีรวมทังยั
้ งสำมำรถให้ คำแนะนำ ให้ คำปรึกษำในเรื่ องเกี่ยวกับกำร
บัญชี ภำษีอำกร และระบบกำรควบคุมภำยใน
นอกจำกนันเมื
้ ่อได้ พจิ ำรณำเปรี ยบเทียบปริ มำณงำน และอัตรำค่ำสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่ำ บริษัท ไพร้
ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด มีคำ่ สอบบัญชีที่เหมำะสม โดยกำหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี ้ หรื อผู้สอบบัญชี
ท่ำนอื่นที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด เป็ น
ผู้ทำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และลงนำมในรำยงำนกำรสอบบัญชี
1. นำงณฐพร พันธุ์อดุ ม

ทะเบียนใบอนุญำตเลขที่ 3430

2. นำยขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ทะเบียนใบอนุญำตเลขที่ 3445
3. นำยชำญชัย ชัยประสิทธิ์
ทะเบียนใบอนุญำตเลขที่ 3760
ทังนี
้ ้บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตังทั
้ ง้ 3 ท่ำน ไม่มีควำมสัมพันธ์
และ/หรื อ ไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด และไม่ได้ เป็ นผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จึงมีควำมเป็ นอิสระในกำรตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็ นเงินจำนวน 6,154,000 บำท (หกล้ ำนหนึ่งแสน
ห้ ำหมื่นสี่พนั บำท) ซึ่งไม่รวมค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ ้นจริงระหว่ำงกำรปฏิบตั งิ ำน
คณะกรรมการบริษัท ได้ พจิ ำรณำแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นอนุมตั แิ ต่งตังนำงณฐพร
้
พันธุ์
อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 3430 และ/หรื อนำยขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียน
เลขที่ 3445 และ/หรื อนำยชำญชัย ชัยประสิทธิ์ ทะเบียนใบอนุญำตเลขที่ 3760 หรื อผู้สอบบัญชีท่ำนอื่นที่สำนักงำน ก.ล.ต.
ให้ ควำมเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีจำกบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 6 บริษัทประจำปี 2561 โดยมีคำ่ สอบบัญชีเป็ นจำนวนเงิน 6,154,000 บำท (หกล้ ำนหนึ่งแสนห้ ำหมื่นสี่พนั บำท) ซึ่ง
ไม่รวมค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ ้นจริงระหว่ำงกำรปฏิบตั งิ ำน
กำรที่ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อ ย 6 บริ ษัทเลือ กผู้สอบบัญ ชี จ ำกบริ ษัทเดียวกัน เพื่อ ที่ จะได้ ดูแลให้ สำมำรถจัดทำงบ
กำรเงินได้ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน และทันตำมระยะเวลำที่กำหนด
จานวนปี ของผู้สอบบัญชี ที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2560

ประธาน เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำพิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกำหนด
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยแต่งตังนำงณฐ
้
พร พันธุ์อุดมผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3430 และ/หรื อนำยขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรื อนำยชำญชัย ชัยประสิทธิ์ ทะเบียนใบอนุญำตเลขที่ 3760 และ/หรื อผู้สอบบัญชี ท่ำ นอื่ นที่
สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย 6 บริ ษัท ประจำปี 2561 โดยมีค่ำสอบบัญชีเป็ นจำนวนเงิน ไม่เกิน 6,154,000 บำท (หกล้ ำนหนึ่ง
แสนห้ ำหมื่นสี่พนั บำท) ซึ่งไม่รวมค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ ้นจริงระหว่ำงกำรปฏิบตั งิ ำน
โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

427,840,698

เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ

99.8710)

0

เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000)

552,500

เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ

0.1290)

0

เสียง

( คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000)

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธาน ได้ กล่ำวขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่ได้ สอบถำมข้ อมูลของบริษัทฯ และเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำม
รำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ เพิม่ เติม
เลขานุ การที่ประชุม ได้ เรี ยนชี แ้ จงที่ประชุมว่ำตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 105
วรรค 2 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุม
พิจำรณำเรื่ องอื่น นอกจำกที่กำหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”
คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวำระนี ้เพื่อเปิ ดโอกำสแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำเรื่ อง
อื่น ๆ นอกเหนือจำกที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ กำหนดไว้ ในกำรประชุมครัง้ นี ้
ประธานฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจำรณำเสนอวำระเรื่ องอื่นๆหรื อซักถำมรำยละเอียดและข้ อสงสัยต่ำง ๆ
คุณอรรถวุฒิ ประสมแก้ ว ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง ได้ เสนอให้ บริ ษัทฯ พิจำรณำจัดสรรกำไรส่วนหนึ่ง
เข้ ำซื ้อหุ้นบริษัท โกลบอลเพำเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน) GPSC ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกแก๊ สและผลิตไฟฟ้ำ
จำกโซลำเซลล์ ซึ่งประสบควำมสำเร็ จในธุรกิจพลังงำนและมีกำรเจริ ญเติบโตอย่ำงต่อเนื่องทัง้ ในและต่ำงประเทศ และยังมี
ธุรกิจโครงกำรอื่นที่ทำง GPSC กำลังศึกษำซึ่งเป็ นที่น่ำสนใจและเหมำะแก่กำรลงทุนเป็ นอย่ำงมำก
คุณนิตา ตรี วีรานุ วัฒน์ กรรมการบริหาร ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทรำบว่ำ บริ ษัทไม่มีนโยบำยกำรลงทุนเกี่ยวกับ
กำรลงทุนซื ้อหุ้นเนื่องจำกอำจมีควำมเสี่ยงเพรำะบริษัทไม่มีควำมชำนำญในธุรกิจดังกล่ำว และได้ กล่ำวขอบคุณ คุณอรรถวุฒิ
ประสมแก้ ว และจะนำข้ อเสนอแนะดังกล่ำวไปพิจำรณำต่อไป
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงขอฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำพิจำรณำเรื่ องอื่นๆ ตำม
รำยละเอียดที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่ำว
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถำม เลขำนุกำรที่ประชุมจึงแจ้ งต่อที่ประชุมว่ำถ้ ำมีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดมีข้อสงสัย ต้ องกำรสอบถำม
เพิม่ เติม หรื อต้ องกำรแสดงควำมคิดเห็นในเรื่ องอื่น ๆ สำมำรถติดต่อเข้ ำมำยังบริษัทฯได้ ที่ โทร. 02-455-2888 แฟ็ กซ์ 02-4552763 หรื อติดต่อมำที่
เลขำนุกำรบริษัทคุณธนษำ กิตติรดำนันท์ E-mail thanasa.k@takuni.com หรื อ
นักลงทุนสัมพันธ์ คุณนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ E-mail nita@takuni.com หรื อ
ติดต่อผ่ำนเว็ปไซด์ของบริษัทในหน้ ำสำหรับนักลงทุน www.takunigroup.com

ประธาน ได้ กล่ำวขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่ได้ เสียสละเวลำมำร่วมประชุมในวันนี ้ และปิ ดกำรประชุม
อนึ่งภำยหลังจำกเริ่มเปิ ดกำรประชุม ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมำลงทะเบียนเพื่อเข้ ำร่ วมประชุมเพิม่ ขึ ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้ ำร่ วมประชุมทังสิ
้ ้น 41 รำย นับจำนวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 428,673,198 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
53.5841 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ

ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ................................................................ . ประธานที่ประชุม
(นายวิศษิ ฎ์

อัครวิเนค)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.................................................................เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวธนษา กิตติรดานันท์ )

เลขานุการบริษัท

