เลขที่ TG 076 / 2562
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
เรื่ อง

ขอนาส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562

เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) ( บริ ษัทฯ ) ขอนาส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย หาก
ท่านมี ข้อ แก้ ไขหรื อข้ อทัก ท้ วงประการใดเกี่ ย วกับรายงานดังกล่าว กรุ ณาแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบที่ E-mail
thanasa.k@takuni.com

หรื อทางโทรสารหมายเลข 0-2455-2888 ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เพื่อที่บริ ษัท

จะได้ รวบรวมดาเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ ไขหรื อข้ อทักท้ วงใด ๆ บริ ษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการ
ประชุมนี ้แล้ ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน / เลขานุการบริ ษัท
โทรศัพท์ 0-2455-2888
โทรศัพท์ 0-2455-2763
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562
ณ ห้ องประชุมชัน้ 3 อาคารทาคูนิ
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพฯ

เปิ ดประชุมเวลา 14.10 น.
คุณวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิ ดการประชุมและ
แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะที่เริ่มการประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุม ด้ วยตนเอง 14 ราย รับมอบฉันทะจานวน 13 ราย นับรวมผู้ถือ
หุ้นรวม 27 รายจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 443,961,065 หุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 55.4951 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของ
บริษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัท
คุณธนษา กิตติรดานั นท์ เลขานุ การบริษัท ทาหน้ าที่เลขานุการที่ประชุม โดยเลขานุการที่ประชุม ได้ แนะนา
คณะกรรมการบริ ษัท คณะผู้บริ หาร ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตัวแทนอิสระซึ่งเป็ นผู้แทนในการนับ
คะแนน ที่เข้ าร่วมประชุมดังนี ้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1. คุณวิศษิ ฎ์
อัครวิเนค
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. คุณเจริญ
ประจาแท่น
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณกวีวฒ
ั น์
ทรงสกุลเกียรติ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
4. คุณประเสริฐ
ตรี วีรานุวฒ
ั น์
กรรมการ (ที่เป็ นผู้บริหาร ) / ประธานกรรมการบริหาร
5. คุณนิตา
ตรี วีรานุวฒ
ั น์
กรรมการ (ที่เป็ นผู้บริหาร ) / กรรมการบริหาร
6. คุณกาญจนา
ริมพณิชยกิจ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. คุณสมชัย
ก้ านบัวแก้ ว
กรรมการ / กรรมการบริหาร
ทังนี
้ ้กรรมการที่เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัท
คณะผู้บริหาร
1. คุณฐิตมิ า
ธนาปกิจ
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบัญชี / การเงิน
2. คุณฉัตรประภา จันทร์ ศรี
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายธุรกิจขนส่ง
3. คุณธนษา
กิตติรดานันท์
เลขานุการบริษัท / ผู้จดั การฝ่ ายกากับการปฏิบตั งิ าน
( ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุม)
ผู้บริหารที่ไม่ เข้ าประชุม
1. คุณทศพล
ผลิตาภรณ์
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
(ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ )
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ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
คุณสุพฒ
ั น์ ตรงสวัสด์ ผู้จดั การสานักงาน สานักกฎหมาย สุพฒ
ั น์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คุณณฐพร พันธุ์อดุ ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
ตัวแทนอิสระซึ่งเป็ นผู้แทนในการนับคะแนน
บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จากัด
ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
คุณเรณู หนูพนั ธ์ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง ทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมสังเกตการณ์ และเป็ น
สักขีพยานในการนับคะแนน
ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย
คุณอังคณา ชูดวง
ประธาน มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระต่าง ๆ โดยเลขานุการฯ ได้ ชี ้แจงวิธีการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน
และการประกาศผลคะแนนให้ ที่ประชุมได้ รับทราบ
เลขานุการที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงวิธีการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน
และการประกาศผลคะแนน ดังนี ้
การสอบถามหรือแสดงความเห็น
ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแนะนาตัวโดยแจ้ ง ชื่อ-นามสกุล
และแจ้ งเรื่ องที่ต้องการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นนัน้ ขอให้ เป็ นการสอบถาม
และแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง
เมื่อท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ ลงทะเบียนแล้ ว ท่านจะได้ รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการออก
เสียงลงคะแนนนัน้ ให้ 1 หุ้นมีสทิ ธิออกเสียงได้ 1 เสียง
ในการประชุมแต่ละวาระนัน้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้ องยื่นบัตรลงคะแนนให้ ตรงกับวาระที่มีการเรี ยกเก็บ
บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ
ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านนัน้
กรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ และมอบให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ในกรณี ที่ท่านไม่ดาเนินการดังกล่าว ให้ ถือว่าท่าน
เห็นชอบกับมติตามวาระที่ได้ นาเสนอ
หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทาเครื่ องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย ยกเว้ นผู้ถือหุ้น
ต่างประเทศที่แต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทย
ในการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง ท่านที่ไม่ได้ สง่ ใบลงคะแนนบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้ วยกับวาระนัน้ บริษัทฯ
ได้ ใช้ ระบบBarcode ในการนับการออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
วาระที่ 1, 3 ,4 , 5 , 7 , 8 เป็ นวาระปกติ ให้ ถือ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 2 เรื่ องรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2561 เป็ นเรื่ องเสนอเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้
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วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2562 โดยวาระนีต้ ้ องผ่านมติอ นุมตั ิด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในกรณี ผ้ รู ับมอบฉันทะที่ยื่นใบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ นาคะแนน
เสียงของท่านไปบันทึกไว้ ในระบบเพื่อลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ แล้ ว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกแบบลงคะแนนใด ๆ อีก
เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะแจ้ งผลการนับคะแนนเสียงในวาระถัดไป
ทังนี
้ ้เมื่อสิ ้นสุดการประชุมฯ บริ ษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนนที่
เหลือทังหมดให้
้
กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ เพื่อนาคะแนนของท่านไปบันทึกไว้ ในระบบการนับคะแนน
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
2561 โดยเชิญเลขานุการที่ประชุม เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เลขานุการที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ จดั การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้ ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ กับกระทรวงพาณิชย์ และได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือ หุ้นพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ ว เห็นว่าได้ มีการบันทึกวาระการประชุมไว้ อย่างครบถ้ วน และถูกต้ องแล้ ว
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุ มพิจ ารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
ตามรายละเอียดที่ได้ นาเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้ างต้ น
ในวาระนีม้ ีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ 1 ราย รวมจานวนหุ้น 510,541 หุ้น
รวมมีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทัง้ สิน้ 28 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ สิน้ 444,471,606 หุ้น
มติ
ที่ ประชุมได้ พิจ ารณาแล้ ว มี ม ติรั บ รองรายงานการประชุม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 2/2561 เมื่อ วันที่ 1
มิถนุ ายน 2561
โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
444,471,606
เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000 )
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 )
งดออกเสียง
0
เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 )
บัตรเสีย
0
เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 )
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2561
ประธาน ได้ เชิญให้ คณ
ุ นิตา ตรี วีรานุวฒ
ั น์ ในฐานะกรรมการบริหาร เป็ นผู้ชี ้แจงรายงานกิจการประจาปี 2561
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมโดยแบ่งแยกธุรกิจเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจได้
ง่ายขึ ้นดังรายละเอียดดังต่อไปนี ้
กลุม่ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจค้ าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจดังนี ้
1. ธุรกิจจัดหา จาหน่ ายก๊ าซ LPG
ดาเนินการโดยบริ ษัท TG ซึ่งเป็ นผู้ค้าก๊ าซ LPG ที่ได้ รับใบอนุญาตตามมาตรา 7 ทาหน้ าที่จดั หาและจัดจาหน่ายก๊ าซ
LPG ให้ แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
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2. ธุรกิจขนส่ งทางบก
ดาเนินการโดยบริ ษัทย่อย GG เป็ นผู้ขนส่งที่ได้ รับอนุญาตตามมาตรา 12 ทาหน้ าที่ให้ บริการขนส่งวัตถุอนั ตรายและ
วัสดุก่อสร้ างทางบก ให้ กบั กลุ่มบริษัทฯและลูกค้ า
3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่ อสร้ าง
ดาเนินการโดยบริ ษัทย่อย TT และ CAZ บริการรับเหมาก่อสร้ างแก๊ สและนา้ มัน ในลักษณะ Engineering
Procurement Construction
4. ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ าซรถยนต์
ดาเนินการโดยบริ ษัทย่อย TT เป็ นผู้จาหน่ายอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับระบบก๊ าซ และให้ บริการติดตังระบบก๊
้
าซ LPG
และ NGV สาหรับยานยนต์
5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้ านความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ดาเนินการโดยบริ ษัทย่อย RE ให้ บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมสาหรับระบบงานท่อก๊ าซ
และอุปกรณ์นิรภัยสาหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการไปจนถึงการให้ บริการตรวจสอบระบบก๊ าซสาหรับยานยนต์
ตามที่กฎหมายกาหนด
6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ดาเนินการโดยบริ ษัทย่อย TL เป็ นการดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้ แสดงจานวนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริ ษัทย่อยตามรายละเอียด
ดังนี ้

ในธุรกิจ LPG บริ ษัทมีคลังเก็บก๊ าซอยู่ 2 คลัง 1. คลังปทุมธานี ปริ มาณความจุ 400 ตันยอดขายประมาณ 14
ล้ านบาท 2. คลังพิจิตร ปริ มาณความจุ 1,000 ตันยอดขายประมาณ 10 ล้ านบาทและมีรายได้ จากการรับฝากก๊ าซเดือน
ละประมาณ 5 แสนบาท แนวโน้ มการขายรวมจากปี ก่อนลดลง ดังนันบริ
้ ษัทจึงยังไม่ลงทุนเพิม่ เติมกับธุรกิจตัวนี ้
ส่วนธุรกิจขนส่งในปี ที่ผา่ นมาบริษัทขายรถขนส่งก๊ าซ LPG ไปบางส่วน เนื่องจากธุรกิจก๊ าซ LPG ไม่เติบโตทาให้ ธุรกิจ
การขนส่งต้ องชะลอตัวตามไปด้ วย การตัดสินใจขายรถเพื่อลดค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซม ค่าประกัน ที่เกี่ยวกับรถ แต่บริษัทก็
ได้ ขยายตลาดโดยการรับขนส่งแอมโมเนีย และยังเพิม่ การให้ บริการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้ างที่จงั หวัดระยอง เช่น ท่อ เหล็ก เพื่อ
ขยายฐานการให้ บริการขนส่งที่หลากหลาย
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สาหรับธุรกิจทดสอบและตรวจสอบด้ านความปลอดภัยทางวิศวกรรม รายได้ จะสม่าเสมอเท่ากันในทุก ๆ ปี เพราะ
เป็ นการตรวจสอบตามที่กฎหมายกาหนด ทังนี
้ ใ้ นปี ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ ขยายฐานการให้ บริ การไปที่จังหวัดระยอง เพื่อขยาย
ฐานลูกค้ าซึ่งคาดว่าจะเติบโตตามเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก
ส่วนธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง รายได้ เติบโตมากเนื่องจากกลุ่มลูกค้ าขยายโรงงานมาขึ ้น ถือเป็ นโอกาสในการรับงาน
รับเหมาเพิม่ ขึ ้น
คุณฐิตมิ า ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชี / การเงิน ได้ เรี ยนชี ้แจงเพิม่ เติมดังนี ้
ผลการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ งบการเงินเฉพาะกิจการมีกาไรสุทธิ 31.83 ล้ านบาท กาไรสุทธิลดลงจานวน 0.36
ล้ านบาท ซึ่งเกิดจากรายได้ อื่นลดลง 2.20 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายในการขาย (ค่าขนส่ง) เพิ่มขึ ้น 5.74 ล้ านบาท และค่าใช้ จ่ายใน
การบริการเพิม่ ขึ ้น 6.44 ล้ านบาท
ผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษัท ฯ งบการเงินรวมมีกาไรสุทธิ 59.05 ล้ านบาท กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 23.88 ล้ านบาท
จากรายการที่ มีสาระสาคัญคือ กาไรสุทธิจ าก CAZ 51.82 ล้ านบาท (รายได้ ที่เพิ่มขึน้ 357 ล้ านบาท) ซึ่งเกิดจากโครงการ
PTTGC Civil work , PTTGC ORP STR Feb รายได้ รวม 217 ล้ านบาท และโครงการ PTT WCS SMP รับรู้รายได้ เพิม่ 134.40
ล้ านบาทจากปี ก่อน
คุณธนษา กิตติรดานันท์ เลขานุการบริษัท ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ ประกาศเจตนารมณ์
ในการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ปั จจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารแบบ
ประเมินตนเองเพื่อขอเข้ ารับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิม่ เติม เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า วาระนี ้ไม่มีการลงคะแนน
เนื่องจากเป็ นเรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดย
เชิญคุณฐิตมิ า ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชี/การเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชี/การเงิน ได้ ชีแ้ จงผลการประกอบการของกลุ่มบริษัทปี
2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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รายได้ จากธุ รกิจขายแก๊ ส เพิ่มขึ ้นจ านวน 0.33 ล้ านบาท คิดเป็ น 0.40% เมื่อ เที ยบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจากความผันผวนของราคาขายในระหว่างงวด โดยราคาขายเฉลี่ยเพิม่ ขึ ้น 2.24% เมื่อเทียบกับปี ก่อน ในขณะที่ปริมาณ
ขายแก๊ สโดยรวมของบริ ษัท ลดลง คิดเป็ น 2.27% เมื่อเทียบกับปี ก่อน ทัง้ นี ป้ ริ มาณการขาย LPG ในภาคขนส่งในปี 2561
ลดลง 13.10% ซึ่งสอดคล้ องกับปริมาณการขายแก๊ สของผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิงมาตรา 7 ในภาคขนส่งโดยรวมที่ลดลงจากปี ก่อน
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ ขยายฐานลูกค้ าไปในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรื อนมากขึ ้น ทาให้ ปริมาณขาย LPG ให้ กลุ่ม
ลูกค้ าดังกล่าวเพิ่มขึ ้น 47.31% และ 120.95% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปี ก่อน เพื่อรักษาปริ มาณการขายแก๊ สโดยรวมของ
บริษัท
รายได้ จากธุรกิจให้ บริการขนส่ งทางบก เพิม่ ขึ ้น 3.97 ล้ านบาท คิดเป็ น 33.06% จากปี ก่อน เนื่องจากกลุม่ บริษัท
สามารถให้ บริ การขนส่งแอมโมเนี ยเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นสัดส่วน 71.96% ของรายได้ การให้ บริ การขนส่ง จากปี ก่อ นที่ มีสัดส่วน
47.68% ของรายได้ การให้ บริการขนส่ง โดยตังแต่
้ ไตรมาส 4 ปี 2560 กลุ่มบริ ษัทได้ ซือ้ รถขนส่งแอมโมเนียเพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับ
การให้ บริการ ทาให้ มีต้นทุนค่าเสื่อมราคาเพิม่ ขึ ้นเล็กน้ อย
รายได้ จากธุรกิจจาหน่ ายอุปกรณ์ ติดตัง้ ระบบแก๊ ส เพิ่มขึ ้นจานวน 1.13 ล้ านบาท คิดเป็ น 32.38% จากปี ก่อน
เนื่องจากกลุม่ บริษัทได้ ใช้ กลยุทธ์เชิงรุกในการขยายฐานลูกค้ าไปยังลูกค้ ากลุม่ ศูนย์จาหน่ายรถยนต์ และกลุม่ อู่ซ่อมเอกชนเพื่อ
เพิม่ ยอดขาย
รายได้ จากธุรกิจรั บเหมาก่ อสร้ าง เพิม่ ขึ ้น 325.98 ล้ านบาท คิดเป็ น 30.21% เนื่องจากรายได้ งานก่อสร้ างนา้ มัน
และแก๊ ส เพิม่ ขึ ้น จานวน 337.69 ล้ านบาท คิดเป็ นการเพิม่ ขึ ้น 33.00% ในส่วนงานรับเหมาก่อสร้ างอาคารชุดพักอาศัยลดลง
จากปี ก่อน เนื่องจากได้ รับรู้รายได้ งวดสุดท้ ายพร้ อมทังส่
้ งมอบเรี ยบร้ อยแล้ วตังแต่
้ ไตรมาส 2 ของปี 2560
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ บริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้ างน ้ามันและแก๊ สที่อยู่ระหว่างก่อสร้ างและยังไม่รับรู้
รายได้ จานวน 2,744.37 ล้ านบาท ประกอบกับการรับงานใหม่ในระหว่างเดือนมกราคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2562 อีกจานวน
43.81 ล้ านบาท
รายได้ จากธุ รกิจทดสอบและตรวจสอบความปลอดภั ยทางวิศ วกรรม เพิ่มขึน้ 21.02 ล้ านบาท คิดเป็ น
36.74% จากปี ก่อน เนื่องจากกลุม่ บริษัทมีรายได้ ในภาคตะวันออกเพิม่ ขึ ้นคิดเป็ นสัดส่วน 38.55% จากปี ก่อนที่มีสดั ส่วนเพียง
6.01% โดยการขยายตลาดไปยังภาคตะวันออกตังแต่
้ ปลายปี 2559 กลุ่มบริ ษัทมีต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานใน
การให้ บริการ และค่าเสื่อมราคาจากอุปกรณ์ที่ใช้ ในงานทดสอบเพิม่ ขึ ้น
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ค่ าใช้ จ่ายในการขาย เพิ่มขึ ้น 4.09 ล้ านบาท คิดเป็ น 21.87% ซึ่งเกิดจากค่าขนส่งก๊ าซที่เพิ่มขึ ้นจานวน 4.89 ล้ าน
บาทคิดเป็ น 27.18% จากปี ก่อน เนื่องจากการที่บริษัทขยายฐานลูกค้ าไปยังกลุ่มอุตสาหกรรม ทังนี
้ ้ระยะทางในการขนส่งก๊ าซ
ค่อนข้ างกระจายหลายพื ้นที่ โดยระยะทางขนส่งไปลูกค้ าโดยรวมเพิ่มขึ ้น 258,575 กิโลเมตร คิดเป็ นเพิ่มขึ ้น 24.78 % จากปี
ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร เพิม่ ขึ ้นจานวน 18.38 ล้ านบาทคิดเป็ น 14.01% จากปี ก่อน เนื่องจากกลุม่ บริษัทได้ บนั ทึก
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ และบันทึกหนี ้สูญสาหรับลูกหนี ้ของธุรกิจขายแก๊ สที่ขาดสภาพคล่อง เพิม่ ขึ ้นจานวน 1.42 ล้ านบาท อีก
ทังกลุ
้ ม่ บริษัทมีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ ้นจานวน 12.23 ล้ านบาท คิดเป็ น 17.27% ทังในส่
้ วนเงินเดือนและค่าใช้ จ่าย
ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ

สินทรั พย์ รวม ของกลุม่ บริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิม่ ขึ ้นเป็ น 1,913.62 ล้ านบาท จากปี ก่อนที่มีสนิ ทรั พย์
รวม 1,536.12 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 377.51 ล้ านบาท คิดเป็ น 24.58 % เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทซือ้ วัตถุดิบสาหรั บ งาน
รับเหมาก่อสร้ างน ้ามันและแก๊ สระหว่างงวดจานวน 181.72 ล้ านบาท และมีรายได้ ที่ยังไม่ได้ เรี ยกชาระสาหรับงานรับเหมา
ก่อสร้ างน ้ามันและแก๊ สระหว่างงวดเพิ่มขึ ้น 199.66 ล้ านบาทตามรายได้ จากสัดส่วนงานที่ทาเสร็ จในระหว่างงวด และกลุ่ม
บริ ษัทมีการซื ้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้นจานวน 93.10 ล้ านบาท ทัง้ นีใ้ นระหว่างงวด กลุ่มบริ ษัทได้ ซือ้ ที่ดินจากบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันมูลค่า 41.55 ล้ านบาท รวมทังได้
้ พิจารณาจัดประเภทที่ดินมูลค่า 93.45 ล้ านบาทจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ การ
ลงทุนไปเป็ นสินค้ าคงเหลือ เนื่องจากได้ วางแผนการพัฒนาที่ดนิ ดังกล่าวเป็ นโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย
หนีส้ ินรวม ของกลุม่ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิม่ ขึ ้นเป็ น 1,024.78 ล้ านบาท จากปี ก่อนที่มีหนี ้สินจานวน
659.12 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 365.66 ล้ านบาท คิดเป็ น 55.48% เนื่องจากรายได้ รับล่วงหน้ าจากงานก่อสร้ างนา้ มันและ
แก๊ ส ที่เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด จานวน 223.82 ล้ านบาท โดยมีเจ้ าหนีก้ ารค้ าและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายที่เพิ่มขึ ้นตามปริ มาณงานที่
รับรู้ตามสัดส่วนงานที่ทาเสร็ จในระหว่างงวดจานวน 120.48 ล้ านบาท นอกจากนีก้ ลุ่มบริ ษัทใช้ สินเชื่อระยะสันจากธนาคาร
้
จานวน 59.18 ล้ านบาท สาหรับเป็ นกระแสเงินสดหมุนเวียนในการดาเนินงานซึ่งได้ จ่ายชาระคืนแล้ วในเดือนมกราคม 2562
โดยในระหว่างปี กลุม่ บริษัทมีการจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร จานวน 45.88 ล้ านบาทตามกาหนดชาระ ทาให้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารลดลง
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ส่ วนของเจ้ า ของรวม ของกลุ่มบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ ้นเป็ น 888.84 ล้ านบาท จากปี ก่อ นที่ มี
จานวน 877.00 ล้ านบาท เนื่องจากกาไรเบ็ดเสร็จรวมประจางวดปี 2561 จานวน 57.71 ล้ านบาท และมีการจ่ายเงินปั นผลใน
ระหว่างปี จานวน 44.98 ล้ านบาท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั งิ บการเงินรวมของบริ ษัทและ
บริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ซึ่งประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลง
นามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด และได้ ผา่ นการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษัทแล้ ว
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ
เมื่อ ไม่มีผ้ ถู ื อ หุ้นท่านใดมีข้อ สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจ ารณาพิจ ารณาอนุมัติงบ
การเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่ได้ นาเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว
ในวาระนีม้ ีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ 1 ราย รวมจานวนหุ้น 100,000 หุ้น
รวมมีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทัง้ สิน้ 29 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ สิน้ 444,571,606 หุ้น
มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
444,571,606 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
บัตรเสีย
0 เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000 )
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2561 และการจ่ ายเงินปั นผล
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2561 และการจ่ายเงินปั นผล โดยเชิญเลขานุการ
ที่ประชุมเป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เลขานุการที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2561 โดย
ไม่มียอดขาดทุนสะสม บริ ษัทฯจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริษัทฯ ทังนี
้ ้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิใน
แต่ละปี
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติให้ จ่ายเงินปั นผล
สาหรับรอบระยะเวลาสาหรับงวด วันที่ 1 มกราคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0375 บาท
รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น 30,000,000 บาทคิดเป็ นร้ อยละ 94.26 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายจ่ายเงิน
ปั นผลของบริ ษัทฯ และบริ ษัทได้ กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 และได้ จัดสรรกาไรสุทธิจ ากผลการ
ดาเนินงานประจาปี ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 เป็ นจานวนเงิน 1,600,000 บาท
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปั นผล โดย
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล (Record Date for Dividend) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 และให้ รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ในวันมีนาคมที่ 14 มีนาคม 2562 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจ าปี
2561 และการจ่ายเงินปั นผล ตามรายละเอียดที่ได้ นาเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้ างต้ น
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั จิ ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.0375 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น 30,000,000 บาทคิด
เป็ นร้ อยละ 94.26 ของงบการเงิน เฉพาะกิจ การ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ และบริ ษัทได้ กาหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date for Dividend) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 และได้ จดั สรรกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานประจาปี ไว้ เป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 เป็ นจานวนเงิน 1,600,000 บาท
โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

444,571,606
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000)
(คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
(คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
( คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000 )

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ โดยเชิญเลขานุการที่
ประชุม เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เลขานุการที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
 เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่เหมาะสมที่จะเข้ ารับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริษัท
 เปิ ดโอกาสให้ เสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้ า
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเวลาทังสิ
้ ้น 48 วัน
ไม่ มีผ้ ูถือหุ้นท่ านใด
 เสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริษัท
 เสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้ า
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 17 กาหนดให้ “ในการประชุมผู้
ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้ า จานวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้
กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ จบั สลาก
กันส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง ” และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36
(4) กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญประจาปี “พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ” ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1. คุณเจริญ

ประจาแท่น

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

2. คุณประเสริฐ ตรี วีรานุวฒ
ั น์

ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธาน
กรรมการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ /กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร

3. คุณสมชัย

ก้ านบัวแก้ ว

กรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย) พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้ แก่ คุณเจริญ ประจาแท่น คุณประเสริฐ ตรี วีรานุวฒ
ั น์ และคุณสม
ชัย ก้ านบัวแก้ ว กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยคณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว่า บุค คลดัง กล่า ว เป็ นบุค คลที่ มี คุณ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และเป็ นผู้ที่ปฏิ บัติหน้ าที่ ด้วยความรับผิดชอบ มีความ
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ดังนัน้
จึงเป็ นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อในครั ง้ นี ้ ไม่ได้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หาร ในกิจการที่เป็ นคู่แข่งทาง
ธุรกิจหรื อ กิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และได้ ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษัท
แล้ วว่ามีคณ
ุ สมบัตทิ ี่เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัท
จานวนปี ในการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระ

ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม
เพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียด
ที่ได้ นาเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้ างต้ น
และเพื่อความโปร่งใส และเป็ นไปตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดีจึงได้ เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านออกจากห้ องประชุม
เป็ นการชัว่ คราว เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที่ และเมื่อเสร็ จสิ ้นการลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้ ประธานจะเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านเข้ ามาในที่ประชุมอีกครัง้
เลขานุ การที่ประชุม แจ้ งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า วิธีการออกเสียงลงคะแนน จะมีการออกเสียงลงคะแนน แต่งตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคล ได้ แก่ คุณเจริญ ประจาแท่น คุณประเสริฐ ตรี วีรานุวฒ
ั น์ และคุณสมชัย ก้ านบัวแก้ ว ตามลาดับ
การถือหุ้นของกรรมการที่ ได้ รับการเสนอชื่อ ณ วันที่ 26.3.61 คิดเป็ น 16.18 % รายละเอียดตามตาราง
ต่ อไปนี ้
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มติ
ที่ประชุมมีมติแต่งตังกรรมการทั
้
งสามท่
้
านที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระข้ างต้ นที่ได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ า
ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
5.1 อนุมัตแิ ต่ งตัง้ คุณเจริญ ประจาแท่ น ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

444,571,606
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000)
(คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
(คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
( คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000 )

5.2 อนุมัตแิ ต่ งตัง้ คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ประธานกรรมการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ /กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร (และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
และเพื่อความโปร่งใสคุณประเสริฐ ตรี วีรานุวฒ
ั น์ ไม่ลงคะแนนออกเสียงในวาระนี ้)
โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
เห็นด้ วย
315,098,613 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
70.8769)
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
129,472,993 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
29.1231)
บัตรเสีย
0 เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000 )
5.3 อนุมัตแิ ต่ งตัง้ คุณสมชัย ก้ านบัวแก้ ว ดารงตาแหน่ง กรรมการ
โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
เห็นด้ วย
444,571,606 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
บัตรเสีย
0 เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000 )
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2561
ประธาน ได้ เชิญคุณเจริญ ประจาแท่น / คุณประเสริฐ ตรี วีรานุวฒ
ั น์ และคุณสมชัย ก้ านบัวแก้ ว กลับเข้ ามาในที่
ประชุม และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2562 โดยเชิญเลขานุการที่ประชุม เป็ นผู้ชีแ้ จง
รายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เลขานุ การที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
90 กาหนดให้ “ห้ ามมิให้ บริษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้ นแต่เป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัท ” และ
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 22 กาหนดให้ “กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ
โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”
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ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทพิจ ารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2562 เป็ นรูปแบบรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม เงินบาเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท
(สองล้ านสองแสนบาทถ้ วน) โดยคานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวโยงกับผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ ซึ่งสอดคล้ องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทาหน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นรูปแบบรายเดือนจานวน 30,000 บาท/คน/เดือน
กรรมการอิสระ
ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นรูปแบบรายเดือนจานวน 25,000 บาท/คน/เดือน
กรรมการ / กรรมการ (ที่เป็ นผู้บริหาร)
ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมจานวน 10,000 บาท / คน / ครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
( ทังนี
้ ้ถ้ ามีการรับตาแหน่งมากกว่าหนึ่งตาแหน่งให้ รับค่าตอบแทนเพียงตาแหน่งเดียวในอัตราที่สงู ที่สดุ )
และในปี 2561 บริษัทฯได้ จ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ และเงินบาเหน็จเป็ นจานวนเงินรวม 1,999,997 บาทถ้ วน
บุคคลที่ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ พจิ ารณาแล้ ว ว่าบุคคลที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระนันจะสามารถให้
้
ความเห็นได้
อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิม่ เติม
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้ นาเสนอต่อที่ประชุม
ดังกล่าวข้ างต้ น
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2562 เป็ นผลตอบแทนรูปแบบรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม
เงินบาเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท( สองล้ านสองแสนบาทถ้ วน)
โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย
444,571,606 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
0 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
บัตรเสีย
0 เสียง ( คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000 )
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมอนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 โดยเชิญ
เลขานุการ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เลขานุ การที่ประชุม เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
120 กาหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี
ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ” และมาตรา 121 กาหนดให้ “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ ใด ๆ ของบริษัท” และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 (6) กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญ
ประจาปี “พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ” และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
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และ ตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 “ให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้
มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทกุ 5 ปี โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายใหม่ที่สงั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบ
บัญชีรายเดิมได้ ”
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พจิ ารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2562
เนื่องจากมีมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมทังยั
้ งสามารถให้ คาแนะนา ให้ คาปรึกษาในเรื่ องเกี่ยวกั บการ
บัญชี ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน
นอกจากนันเมื
้ ่อได้ พจิ ารณาเปรี ยบเทียบปริ มาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่า บริษัท ไพร้
ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด มีคา่ สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี ้ หรื อผู้สอบบัญชี
ท่านอื่นที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ น
ผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี
1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล

ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 5339

2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 3445
3. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 3760
ทังนี
้ ้บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตังทั
้ ง้ 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์
และ/หรื อ ไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้ เป็ นผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริ ษัทฯ และเห็นควรเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท ประจ าปี 2562 เป็ นเงินจานวน 1,350,400 บาท ซึ่ง
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบเพิม่ เติมเนื่องจากประมูลงานได้ ระหว่างปี และค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ ้นจริงระหว่าง
การปฏิบตั งิ าน
คณะกรรมการบริษั ท ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังนายบุ
้
ญ เลิศ
กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5339 และ/หรื อนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรื อนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 3760 หรื อผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สานักงาน
ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ประจาปี 2562 และมีคา่ สอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,350,400 บาท ซึ่งค่าใช้ จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบเพิม่ เติมเนื่องจาก
ประมูลงานได้ ระหว่างปี และค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ ้นจริงระหว่างการปฏิบตั งิ าน
การที่ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อ ย 6 บริ ษัทเลือ กผู้สอบบัญ ชีจากบริ ษัทเดียวกัน เพื่อที่ จะได้ ดูแลให้ สามารถจัดทางบ
การเงินได้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน และทันตามระยะเวลาที่กาหนด
จานวนปี ของผู้สอบบัญชี ที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2562
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ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
คุณอังคณา ชูดวง ผู้รับมอบฉันทะ ได้ สอบถามว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 ปรับสูงขึ ้นกว่าปี
2561 เป็ นอย่างมาก มาจากสาเหตุใด
คุณนิตา ตรี วีรานุ วัฒน์ กรรมการบริหาร ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนของบริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน) จาก 940,000 บาท ในปี 2561 เป็ น 1,350,400 บาท ในปี 2562 เนื่องจากมีงานโครงการรับเหมาก่อสร้ างมูลค่า
ประมาณ 480 ล้ านบาท ทาให้ ค่าสอบบัญ ชี เพิ่มขึน้ ส่วนของบริ ษัทย่อ ยเป็ นของ บริ ษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด
(มหาชน) ซึ่งมีมาตรฐานใหม่ชื่อว่า TFRS15 ซึ่งเป็ นมาตรฐานการรับรู้รายได้ ของบริษัทก่อสร้ างที่เริ่มใช้ ในปี 2562 และจะมีการ
ทบทวนสัญญาเก่าที่มีอยู่และสัญญาใหม่ที่จะได้ รับในปี นี ้ จึงเป็ นสาเหตุให้ คา่ ตอบแทนทางบัญชีในปี 2562 เพิม่ ขึ ้น
มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่า ตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 โดยแต่งตัง้
แต่งตังนายบุ
้
ญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5339 และ/หรื อนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรื อนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2562 โดยมีคา่ สอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,350,400 บาท ซึ่งค่าใช้ จ่ายดังกล่าวไม่
รวมค่าตรวจสอบเพิม่ เติมเนื่องจากประมูลงานได้ ระหว่างปี และค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ ้นจริงระหว่างการปฏิบตั งิ าน
โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

444,571,506
100
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000)
(คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
(คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000)
( คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000 )

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธาน ได้ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ สอบถามข้ อมูลของบริษัทฯ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
รายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ เพิม่ เติม
เลขานุ การที่ประชุม ได้ เรี ยนชี แ้ จงที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105
วรรค 2 กาหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาเรื่ องอื่น นอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”
คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี ้เพื่อเปิ ดโอกาสแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ อง
อื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดไว้ ในการประชุมครัง้ นี ้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่ องอื่นๆหรื อซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ
คุณอังคณา ชูดวง ผู้รับมอบฉันทะ ได้ สอบถามว่า อยากทราบความคืบหน้ าเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ว่าดา
ถึงขันตอนใดและด
้
าเนินการไปแล้ วกี่เปอร์ เซ็น และมีแผนการดาเนินงานระยะสันใน
้ 2-3 ปี เกี่ยวกับธุรกิจแก๊ ส LPG
คุณนิตา ตรี วีรานุ วัฒน์ กรรมการบริหาร ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนของธุรกิจอสังริ มทรัพย์ อยู่ใน
ขันตอนการหาพาร์
้
ทเนอร์ ที่จะเข้ ามาร่ วมทุนอยู่ ซึ่งก่อนหน้ านี ้ได้ มีการเจรจาร่วมทุนกับ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) แต่
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ทาง บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) แจ้ งว่าไม่สามารถร่ วมทุนได้ เนื่องจากต้ องนาเงินลงทุนไปดาเนินธุรกิจในโครงการที่มี
อยู่จึงขอถอนตัวจากการร่วมทุน ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ตาม
รายละเอียดที่ได้ นาเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงแจ้ งต่อที่ประชุมว่าถ้ ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย ต้ องการสอบถาม
เพิม่ เติม หรื อต้ องการแสดงความคิดเห็นในเรื่ องอื่น ๆ สามารถติดต่อเข้ ามายังบริษัทฯได้ ที่ โทร. 02-455-2888 แฟ็ กซ์ 02-4552763 หรื อติดต่อมาที่
เลขานุการบริษัทคุณธนษา กิตติรดานันท์ E-mail thanasa.k@takuni.com หรื อ
นักลงทุนสัมพันธ์ คุณนิตา ตรี วีรานุวฒ
ั น์ E-mail nita@takuni.com หรื อ
ติดต่อผ่านเว็ปไซด์ของบริษัทในหน้ าสาหรับนักลงทุน www.takunigroup.com
ประธาน ได้ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี ้ และปิ ดการประชุม
อนึ่งภายหลังจากเริ่มเปิ ดการประชุม ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมเพิม่ ขึ ้น โดยมีจานวนผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
้ ้น 29 ราย นับจานวนหุ้นได้ ทงั ้ สิ ้น 444,571,606 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
55.5715 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.

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

อัครวิเนค)

ประธานกรรมการ

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