เลขที่ TG 064 / 2563
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
เรื่อง

ขอนาส่งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
สิ่งที่สง่ มาด้วย สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
บริษัท ทาคูนิ กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) ( บริษัทฯ ) ขอนาส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้
ประจาปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. รายละเอียดตามสิ่งที่สง่
มาด้วย หากท่านมีขอ้ แก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบที่
E-mail

thanasa.k@takuni.com

หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2455-2888 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมดาเนินการต่อไป หากไม่มีขอ้ แก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรอง
รายงานการประชุมนีแ้ ล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน)

ฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน / เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2455-2888
โทรศัพท์ 0-2455-2763
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563
บริษัท ทาคูนิ กรุ ๊ป จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ดี ที่ 15 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุมชัน้ 3 อาคารทาคูนิ
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพฯ

เปิ ดประชุมเวลา 10.00 น.
คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิ ดการ
ประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะที่เริ่มการประชุมมีผถู้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองจานวน 22 รายและผูร้ ับมอบ
ฉันทะจ านวน 23 รายรวมทั้งหมดเป็ นจ านวน 45 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิน้ 427,065,848 หุ้นคิดเป็ นร้อ ยละ
53.38% ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แ ล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัท
คุณธนษา กิตติรดานันท์ เลขานุการบริษัท ทาหน้าที่เลขานุการที่ประชุม โดยเลขาที่ประชุม ได้แนะนา
คณะกรรมการบริษัท คณะผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ที่เข้าร่วมประชุมดังนี ้
กรรมการบริษัททีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. คุณวิศิษฎ์
อัครวิเนค

กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. คุณเจริญ
ประจาแท่น
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณกวีวฒ
ั น์
ทรงสกุลเกียรติ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
4. คุณประเสริฐ
ตรีวีรานุวฒ
ั น์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
5. คุณนิตา
ตรีวีรานุวฒ
ั น์
กรรมการบริหาร
6. คุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ
กรรมการบริหาร
7. คุณสมชัย
ก้านบัวแก้ว
กรรมการบริหาร
ทัง้ นีก้ รรมการที่เข้าร่วมประชุมในครัง้ นีค้ ิดเป็ นร้อยละ 100% ของกรรมการทัง้ หมดของบริษัท

คณะผู้บริหาร
1. คุณฐิตมิ า
2. คุณธนษา

ธนาปกิจ
กิตติรดานันท์

รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและฝ่ ายการเงิน
เลขานุการบริษัท / ผูจ้ ดั การฝ่ ายกากับการปฏิบตั งิ าน
(ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุม)
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ทีป่ รึกษาทางกฎหมาย
คุณสุพฒ
ั น์ ตรงสวัสด์ ผูจ้ ดั การสานักงาน สานักกฎหมาย สุพฒ
ั น์
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
คุณชิดชนก เกตุเวช หัวหน้าทีมสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
คุณณัฐนิช ขันติวิริยะ ตัวแทนผูต้ รวจสอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
ตัวแทนผูถ้ ือหุน้ เพือ่ เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
คุณสุวฒ
ั น์ เจียมประสูตร์ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากคุณประพนธ์ ลิม้ ธรรมมหิศร ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้
เข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
คุณประภาศรี จิตพัฒนไพบูลย์
ประธาน มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระต่าง ๆ โดยเลขานุการฯ ได้ชีแ้ จงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน
และการประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมได้รบั ทราบ
เลขานุการที่ประชุม เรียนชีแ้ จงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน
และการประกาศผลคะแนน ดังนี ้
การสอบถามหรือแสดงความเห็น
ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มีขอ้ สงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนาตัวโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล
และแจ้งเรื่องที่ตอ้ งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนัน้ ขอให้เป็ นการสอบถาม
และแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง
เมื่อท่านผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะได้ลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รบั บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการออก
เสียงลงคะแนนนัน้ ให้ 1 หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงได้ 1 เสียง
ในการประชุมแต่ละวาระนัน้ ท่านผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระที่มีการเรี ยกเก็บ
บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ
ท่านผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะท่านนัน้
กรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในกรณี ที่ท่านไม่ดาเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าท่า น
เห็นชอบกับมติตามวาระที่ได้นาเสนอ
หากท่านผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทาเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย ยกเว้นผูถ้ ือหุน้
ต่างประเทศที่แต่งตัง้ คัสโตเดียนในประเทศไทย
ในการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง ท่านที่ไม่ได้สง่ ใบลงคะแนนบริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนัน้
วาระที่ 1 เรื่องรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2562 เป็ นเรื่องเสนอเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้
วาระที่ 2, 4 , 6 เป็ นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 เรื่องรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็ นเรื่องเสนอเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้
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วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2563 โดยวาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในกรณี ผรู้ บั มอบฉันทะที่ยื่นใบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้นาคะแนน
เสียงของท่านไปบันทึกไว้ในระบบเพื่อลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ แล้ว โดยผูร้ บั มอบฉันทะไม่ตอ้ งกรอกแบบลงคะแนนใด ๆ อีก
เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในวาระถัดไป
ทัง้ นีเ้ มื่อสิน้ สุดการประชุมฯ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนนที่
เหลือทัง้ หมดให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนาคะแนนของท่านไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนน
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
คุณธนษา กิตติรดานันท์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิม่ เติมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งหลังจากนัน้ บริษัทก็ได้ดาเนินการตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้รบั ใบรับรอง โครงการแนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2562
ประธาน ได้เชิญให้คณ
ุ นิตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ ในฐานะกรรมการบริหาร เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายงานกิจการประจาปี 2562
คุณนิตา ตรีวรี านุวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้เรียนชีแ้ จงต่อที่ประชุมโดยแบ่งแยกธุรกิจเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้
ง่ายขึน้ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี ้

กลุม่ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซปิ โตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจดังนี ้
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1. ธุรกิจจัดหา จาหน่ายก๊าซ LPG
ดาเนินการโดยบริษัท TG ซึ่งเป็ นผูค้ า้ ก๊าซ LPG ที่ได้รบั ใบอนุญาตตามมาตรา 7 ทาหน้าที่จดั หาและจัดจาหน่ายก๊าซ
LPG ให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
2. ธุรกิจขนส่งทางบก
ดาเนินการโดยบริษัทย่อย GG เป็ นผูข้ นส่งที่ได้รบั อนุญาตตามมาตรา 12 ทาหน้าที่ให้บริการขนส่งวัตถุอนั ตรายและ
วัสดุก่อสร้างทางบก ให้กบั กลุ่มบริษัทฯและลูกค้า
3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง
ดาเนินการโดยบริษัทย่อย TT และ CAZ บริการรับเหมาก่อสร้างแก๊สและนา้ มัน ในลักษณะ Engineering
Procurement Construction
4. ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์
ดาเนินการโดยบริษัทย่อย TT เป็ นผูจ้ าหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ และให้บริการติดตัง้ ระบบก๊าซ LPG
และ NGV สาหรับยานยนต์
5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ดาเนินการโดยบริษัทย่อย RE ให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมสาหรับระบบงานท่อก๊าซ
และอุปกรณ์นิรภัยสาหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการไปจนถึงการให้บริการตรวจสอบระบบก๊าซสาหรับยานยนต์
ตามที่กฎหมายกาหนด
6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ดาเนินการโดยบริษัทย่อย TL ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
คุณนิตา ตรีวรี านุวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในระหว่างปี 2562- 2563 บริษัทฯ ได้มี
บริษัทร่วมและบริษัทย่อยเพิม่ ขึน้ 4 บริษัท ดังนี ้
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ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ
คุ ณ ฮั่ ง ใช้ อั ค ควั ส กุ ล ผู้ รั บ มอบฉั น ทะผูร้ ับมอบฉันทะจากนางสาวสุช าดา อัคควัสกุล ได้สอบถามว่าจาก
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่เกิดขึน้ ในทั่วโลก รวมทัง้ ประเทศไทย บริษัทฯ ได้รบั ผลกระทบมากน้อยเพีย งใด และ
แนวทางปฏิบตั ทิ ี่ดาเนินการที่ใช้อยู่ในขณะนีจ้ ะมีผลกระทบกับผลประกอบการในปี 2563 มากน้อยอย่างไร
คุณนิตา ตรีวรี านุวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลกระทบที่ได้รบั ในแต่ละกลุม่ บริษัท ดังนี ้
- ธุรกิจจัดหาและจัดจาหน่ายก๊าซ LPG ให้กบั ลูกค้าในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จากการจาหน่ายแก๊สให้กบั ลูกค้าสถานีบริการแก๊ส LPG ลดลงเนื่องจากผูบ้ ริโภคงดการเดินทางทา
ให้ร ายได้ข องสถานี บ ริ ก ารลดลง โดยลูก ค้า สถานี บ ริ ก ารแก๊ ส LPG ถื อ เป็ น ลูก ค้า หลัก ของบริ ษั ท ทั้ง นี ้ผู้บ ริ โ ภคใน
ภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณการใช้แก๊สมากขึน้ แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอกับยอดขายที่บริษัทได้ตงั้ เป้าไว้ ทาให้รายได้ในการจาหน่าย
แก๊สโดยรวมลดลง สาหรับการชาระเงินของลูกหนี ้ บริษัทฯ พยายามที่จะควบคุมเครดิตของลูกค้า สอบถาม ติดตามลูกค้าถึง
ผลกระทบจากสถานการ์เศรษฐกิจที่เกิดขึน้ อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้บริษัทฯ มีหนีเ้ สียเพิม่ ขึน้
- ธุรกิจให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมสาหรับระบบงานท่อก๊ าซและอุปกรณ์นิ รภัย
สาหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการ โดยในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยให้กบั ลูกค้าจะต้องมีเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจ
พลังงานมาร่วมตรวจสอบด้วย ทั้งนี ้เนื่ อ งจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เจ้าหน้าที่ จ ะไม่อ อกปฏิ บัติงานนอก
สถานที่ ทาให้ตอ้ งเลื่อนการตรวจงานออกไป จึงทาให้รายได้ในส่วนนีล้ ดลง
ทัง้ นี ้ ปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท มากที่สดุ คือ ราคานา้ มันที่ลดลง ทาให้ราคาแก๊สลดลงด้วย
ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนจากแก๊สLPG ที่บริษัทฯ Stock ไว้ ทาให้มีผลกระทบต่อกาไรในไตรมาส 2 นอกจากนีย้ ังส่งผลให้
งานก่อสร้างในกลุ่ม ปตท.มีการตัดงบลงทุนลงประมาณ 10% โดยปั จจุบนั มีงานของ PTTGC ที่บริษัทประมูลได้ตอ้ งเลื่อนไป
ทาในช่วงสิน้ ปี ทัง้ ๆที่ควรจะเริ่มดาเนินงานแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังมีงานตาม backlog ซึ่งมีสญ
ั ญาจ้าง 1-2 ปี แต่หาก
ราคานา้ มันยังลดลงเรื่อยๆ อาจทาให้งานประมูลใหม่ที่จะทาให้เกิดรายได้ในอนาคตต้องช้าลงจากเดิม
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามเพิม่ เติม เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อท่านผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีไ้ ม่มีการลงคะแนน
เนื่องจากเป็ นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย
เชิญคุณฐิตมิ า ธนาปกิจ รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายการเงิน เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา
คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชีและฝ่ ายการเงิน ได้ชีแ้ จงผลการประกอบการของกลุม่
บริษัทปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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สำหรับรำยได้โดยรวมของกลุ่มกิจกำรประจำปี 2562 ยอดขำยโดยรวมอยู่ที่ 3,076 ล้ำนบำท คิดเป็ นกำรเพิ่มขึน้
35.10% จำกปี ก่อนที่มีรำยได้รวมอยู่ที่ 2,277 ล้ำนบำท โดยรำยได้หลักที่เพิม่ ขึน้ เกิดจำกส่วนงำนรับเหมำกำรก่อสร้ำง
ในส่วนของกำไรสุทธิส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ประจำปี 2562 อยู่ที่ 27.16 ล้ำนบำท ลดลง 15.47% เมื่อเทียบกับปี
ก่อนที่ มีจำนวน 32.13 ล้ำนบำท สำเหตุหลักของกำรลดลงเกิดจำกกำรตัง้ กำรบันทึกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ LPG มูลค่ำ
ประมำณ 22 ล้ำนบำท เนื่องจำกปริมำณกำรขำย LPG ลดลง
ในส่วนฐานะทางการเงินของกลุ่มกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 2,319 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 21.22 % จากปี ก่อนที่มีสนิ ทรัพย์รวม 1,913 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ คือรายได้ที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระ 406 ล้านบาท
เนื่องจากการรับรูร้ ายได้จากการให้บริการก่อสร้างมากกว่าเงินค่างวดงานที่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้าได้ ในส่วนของสินทรัพย์
ถาวรเพิ่มขึน้ จาก 564 ล้านบาท เป็ น 692 ล้านบาท เกิดจาการที่บริษัทย่อยซือ้ ที่ดนิ และโรงงานเพิ่มขึน้ ประมาณ 98 ล้านบาท
และกลุ่มธุรกิจบริการทดสอบและบริการรับเหมาก่อสร้างมีการซือ้ เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อรองรับงานเพิ่มขึน้ ประมาณ 99
ล้านบาท
ในส่วนหนีส้ นิ รายได้รบั ล่วงหน้างานก่อสร้างลดลงจาก 731 ล้านบาท เหลือ 541 ล้านบาท เนื่องจากการนามาหักกับ
การรับรูร้ ายได้และการเรียกเก็บเงินงวดจากลูกค้าในระหว่างปี 2562 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนที่ 888 ล้านบาท เป็ น
1,196 ล้านบาท เกิดจากบริษัทย่อยเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนครัง้ แรกในปี 2562 ทาให้ส่วนของผูถ้ ือ หุ้น
เพิม่ ขึน้ สุทธิอยู่ที่ 287 ล้านบาท ประกอบกับในระหว่างปี กลุม่ บริษัทมีกาไรเบ็ดเสร็จจากการดาเนินงาน 69 ล้านบาท และมีการ
จ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ประมาณ 49 ล้านบาท
7

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั งิ บการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลง
นามรับรองจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และได้ผา่ นการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ
เมื่อ ไม่มีผถู้ ื อ หุ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจ ารณาพิจ ารณาอนุมัติงบ
การเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว
มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
427,065,848 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
0 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
บัตรเสีย
0 เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ประธาน ขอให้ที่ ป ระชุม รับ ทราบการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่า งกาล โดยเชิ ญ เลขานุก ารที่ ป ระชุม เป็ น ผู้ชี ้แจง
รายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เลขานุการทีป่ ระชุม เรียนชีแ้ จงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562 โดย
ไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ้ นได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิใน
แต่ละปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้บริษัทต้องเลื่อนการประชุมจากวันที่ 28 เมษายน 2563
เป็ นวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 ที่ประชุม
มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจาปี ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการจึงไม่เสนอให้
จ่ายเงินปั นผลประจ าปี อี ก โดยเชิญ คุณ ฐิ ติม า ธนาปกิจ รองกรรมการผูจ้ ัดการฝ่ ายบัญ ชี และฝ่ ายการเงิน เป็ นผูช้ ี แ้ จง
รายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
คุณฐิตมิ า ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชีและฝ่ ายการเงิน ได้ชีแ้ จงผลการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลสาหรับปี 2562 บริษัทมีกาไรสุทธิและสะสมเฉพาะกิจการรวม 21,962,289 บาท โดยมีจานวนหุน้ สามัญ 800,000,000 หุน้
โดยมีการจ่ายเงินปั นผลทัง้ สิน้ 21,920,000 บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.0274 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 99.81% ของกาไรสุทธิ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทได้จ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลเมื่อ วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 และได้จัดสรรกาไรสุทธิจ ากผลการดาเนินงานประจ าปี ไว้เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 เป็ นจานวนเงิน 1,250,000 บาท
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ
คุณประภาศรี จิตพัฒนไพบูลย์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามว่า ราคาหุน้ ที่ไม่มีการ
ขยับขึน้ เลยนัน้ อยากทราบว่าบริษัทมีกลยุทธ์ในการดาเนินการอย่างไรที่จะทาให้หนุ้ มีการขยับตัวสูงขึน้ บ้าง
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คุณนิตา ตรีวรี านุวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีนโยบายหรือกลยุทธ์ที่จะทาให้
หุน้ มีราคาสูงขึน้ แต่สงิ่ ที่บริษัทฯ จะพยายามทาก็คือการสร้างผลกาไรให้มากขึน้ จากปี ที่ผ่านมา โดยกาไรในปี นีอ้ ยู่ที่ 27 ล้าน
บาท ซึ่งกาไรดังกล่าวได้ผลกระทบมาจากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีของคลังก๊าซจานวน 22 ล้านบาท ถ้าไม่รวมค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวบริษัทฯ ก็จะมีกาไรมากขึน้ กว่าปี ที่ผา่ นมา ซึ่งทางคณะกรรมการและฝ่ ายบริหารก็มิได้นิ่งนอนใจพยายามที่จะหาธุรกิจ
ใหม่ๆ เข้ามาเสริมรายได้ในส่วนที่หายไปในธรุกิจ LPG
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามเพิม่ เติม เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อท่านผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนีไ้ ม่มีการลงคะแนน
เนื่องจากเป็ นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

่ ้นจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตแิ ต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ
ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ 1 ราย รวมจานวนหุน้ 400 หุน้
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 46 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 427,066,248 หุน้
ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ โดยเชิญเลขานุการที่
ประชุม เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นไปตามหลักธรรมมาภิบาล และความโปร่งใส ประธานฯจึงเชิญคุณเจริญ ประจาแท่นเป็ นประธานในที่
ประชุมแทน และเรียนเชิญผูถ้ กู เสนอชื่อดังกล่าวออกจากห้องประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถาม และแสดง
ข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
เลขานุการที่ประชุม เรียนชีแ้ จงให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้
 เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่เหมาะสมที่จะเข้ารับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
 เปิ ดโอกาสให้เสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมเวลาทัง้ สิน้ 68 วัน
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
 เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
 เสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กาหนดให้ “ในการประชุมผู้
ถือหุน้ สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้า จานวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกให้
กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลาก
กันส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36
(4) กาหนดให้ที่ประชุมสามัญประจาปี “พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ ” ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. คุณวิศษิ ฎ์

อัครวิเนค

2. คุณกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ
3. คุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
แต่งตัง้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ คุณ วิศิษฎ์ อัครวิเนค คุณกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ และคุณ
กาญจนา ริมพณิชยกิจ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยคณะกรรมการบริษั ท มี ค วามเห็ น ว่า บุค คลดัง กล่า ว เป็ น บุค คลที่ มี คุณ วุฒิ ความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็ นผูท้ ี่ ปฏิ บัติหน้าที่ ดว้ ยความรับผิดชอบ มีความ
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริต ตลอดจนเป็ นผูท้ ี่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ดังนัน้
จึงเป็ นผูท้ ี่มีความเหมาะสมที่จะกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ไม่ได้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหาร ในกิจการที่เป็ นคู่แข่งทาง
ธุรกิจหรือ กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ผา่ นกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท
แล้วว่ามีคณ
ุ สมบัตทิ ี่เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัท
จานวนปี ในการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ

ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่ ได้
นาเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น
และเพื่อความโปร่งใส และเป็ นไปตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดีจึงได้เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านออกจากห้องประชุม
เป็ นการชั่วคราว เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเมื่อเสร็ จสิน้ การลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้ ประธานจะเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านเข้ามาในที่ประชุมอีกครัง้
เลขานุ การที่ประชุม แจ้งต่อท่านผูถ้ ือหุน้ ว่า วิธีการออกเสียงลงคะแนน จะมีการออกเสียงลงคะแนน แต่งตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคล ได้แก่ คุณวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค คุณกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ และคุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ ตามลาดับ
การถือหุ้นของกรรมการทีไ่ ด้รับการเสนอชือ่ ณ วันที่ 16.3.63 คิดเป็ น 0.03 % รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

มติ
ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ กรรมการทัง้ สามท่านที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระข้างต้นที่ได้รบั การเสนอชื่อ
กลับเข้าดารงตาแหน่งอี กวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ือ หุน้ ได้มีมติอ นุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือ หุน้ ซึ่ง มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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4.1 อนุมัตแิ ต่งตั้ง คุณวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

427,066,248
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(คิดเป็ นร้อยละ
(คิดเป็ นร้อยละ
(คิดเป็ นร้อยละ
(คิดเป็ นร้อยละ

100.0000)
0.0000)
0.0000)
0.0000)

4.2 อนุมัตแิ ต่งตั้ง คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ
โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้วย
427,066,248 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
0 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
บัตรเสีย
0 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
4.3 อนุมัตแิ ต่งตั้ง คุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ ดารงตาแหน่ง กรรมการ (และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ดี และเพื่อความโปร่งใสคุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ งดออกเสียงในวาระนี)้
โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
424,632,148 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ 99.4300)
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
2,434,100 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ
0.5700)
บัตรเสีย
0 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2563
เลขานุ การที่ประชุม เรียนชีแ้ จงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
90 กาหนดให้ “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ” และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กาหนดให้ “กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ
โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษัทพิจ ารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2563 เป็ นรูปแบบรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุม เงินบาเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท
(สองล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยคานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวโยงกับผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทาหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรูปแบบรายเดือนจานวน 30,000 บาท/คน/เดือน
กรรมการอิสระ
ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรูปแบบรายเดือนจานวน 25,000 บาท/คน/เดือน
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กรรมการ / กรรมการ (ทีเ่ ป็ นผู้บริหาร)
ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเบีย้ ประชุมจานวน 10,000 บาท / คน / ครัง้ ที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
( ทัง้ นีถ้ า้ มีการรับตาแหน่งมากกว่าหนึ่งตาแหน่งให้รบั ค่าตอบแทนเพียงตาแหน่งเดียวในอัตราที่สงู ที่สดุ )
และในปี 2562 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทน ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ และเงินบาเหน็จเป็ นจานวนเงินรวม 1,760,000 บาทถ้วน
บุคคลทีด่ ารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาแล้ว ว่าบุคคลที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระนัน้ จะสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามเพิม่ เติม
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2563 ตามรายละเอียดที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุม
ดังกล่าวข้างต้น
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2563 เป็ นผลตอบแทนรูปแบบรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุม
เงินบาเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)
โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
ดังนี ้
เห็นด้วย
427,066,248 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
0 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
บัตรเสีย
0 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตแิ ต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
ประธาน ขอให้ที่ประชุมอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 โดยเชิญ
เลขานุการ เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เลขานุ การที่ประชุม เรียนชีแ้ จงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
120 กาหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี
ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 กาหนดให้ “ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (6) กาหนดให้ที่ประชุมสามัญ
ประจาปี “พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ” และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 “ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้
มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีทกุ 5 ปี โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ที่สงั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูส้ อบ
บัญชีรายเดิมได้”
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิ ารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563 เนื่องจากมี
มาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมทัง้ ยังสามารถให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี ภาษี
อากร และระบบการควบคุมภายใน
นอกจากนัน้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด มีคา่ สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี ห้ รือผูส้ อบบัญชีท่านอื่น
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ที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูท้ าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี
1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก

ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 4795

2. นายศักดา

เกาฑัณฑ์ทอง

ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 4628

3. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ

ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 7900

ทัง้ นี บ้ ริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และผูส้ อบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ ทัง้ 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/
หรือ ไม่มีสว่ นได้เสียกับบริษัทฯ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุน้
ของบริษั ท ฯ จึ ง มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็ น ต่อ งบการเงิ น ของบริษั ท ฯ และเห็ น ควรเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริษัท ประจ าปี 2563 เป็ นเงินจานวน 1,200,000 บาท ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบเพิม่ เติมเนื่องจากประมูลงานได้ระหว่างปี และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้ จริงระหว่าง
การปฏิบตั งิ าน
คณะกรรมการบริษัท ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ อนุมตั แิ ต่งตัง้ นางสาววิภาวรรณ
ปัทวันวิเวก ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือนายนายศักดา เกาฑัณฑ์ทอง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 7900 หรือผูส้ อบบัญชีท่านอื่นที่
สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
ประจาปี 2563 และมีค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบเพิม่ เติมเนื่องจาก
ประมูลงานได้ระหว่างปี และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้ จริงระหว่างการปฏิบตั งิ าน
การที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย 6 บริษัทเลือกผูส้ อบบัญชีจากบริษัทเดียวกันเพื่อที่จะได้ดแู ลให้สามารถจัดทางบการเงิน
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และทันตามระยะเวลาที่กาหนด
จานวนปี ของผู้สอบบัญชี ทีเ่ ป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2563

ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนด
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่า ตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 โดยแต่งตัง้
นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือนายนายศักดา เกาฑัณฑ์ทอง ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือผูส้ อบ
บัญชีท่านอื่นที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563 โดยมีคา่ สอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบ
เพิม่ เติมเนื่องจากประมูลงานได้ระหว่างปี และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้ จริงระหว่างการปฏิบตั งิ าน
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โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
427,066,248 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
100 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
0 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
บัตรเสีย
0 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เลขานุ การที่ประชุม ได้เรียนชี แ้ จงที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105
วรรค 2 กาหนดให้ “ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”
คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้ พื่อเปิ ดโอกาสแก่ผถู้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
อื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดไว้ในการประชุมครัง้ นี ้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่นๆหรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ
คุณฮั่งใช้ อัคควัสกุล ผูร้ บั มอบฉันทะจากนางสาวสุชาดา อัคควัสกุล ได้เสนอต่อที่ประชุมเรื่องการจ่ายเงินปั นผล
อยากให้บริษัทฯ กาหนดวัน Record Date (XD) สาหรับการจ่ายเงินปั นผล หลังจากที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
แล้วเพื่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการที่จะได้รบั สิทธิดงั กล่าว
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสาหรับคาแนะนาในเรื่องดังกล่าว และขอบคุณสาหรับกาลังใจของผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับ การ
รับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึน้
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตาม
รายละเอียดที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว
เมื่อไม่มีผใู้ ดสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าถ้ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัย ต้องการสอบถาม
เพิม่ เติม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ สามารถติดต่อเข้ามายังบริษัทฯได้ที่ โทร. 02-455-2888 แฟ็ กซ์ 02-4552763 หรือติดต่อมาที่
เลขานุการบริษัทคุณธนษา กิตติรดานันท์ E-mail thanasa.k@takuni.com หรือ
นักลงทุนสัมพันธ์ คุณนิตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ E-mail nita@takuni.com หรือ
ติดต่อผ่านเว็ปไซด์ของบริษัทในหน้าสาหรับนักลงทุน www.takunigroup.com
ประธาน ได้กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี ้ และปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.00 น.
ลงชือ่ ................................................................ . ประธานทีป่ ระชุม
(นายวิศษิ ฎ์

อัครวิเนค)

ประธานกรรมการ

ลงชือ่ .................................................................เลขานุการทีป่ ระชุม
(นางสาวธนษา กิตติรดานันท์)
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