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เลขที่ TG 036/64 
 
         วนัท่ี  30 เมษายน 2564  
      
เร่ือง ขอน าสง่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ที่สง่มาด้วย    - ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี  2564 
 
 บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ( บริษัทฯ ) ขอน าสง่ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึง่ได้
ประชุมในวนัองัคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทกัท้วง
ประการใดเก่ียวกบัรายงานดงักล่าว  กรุณาแจ้งบริษัทฯ ทาง E-mail nita@takuni.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2455-
2888 ภายในวนัที่ 26 พฤษภาคม 2564 เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมด าเนินการต่อไป  หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทกัท้วงใด ๆ  
บริษัทฯ จะถือวา่ทา่นรับรองรายงานการประชมุนีแ้ล้ว 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

                                         
                   บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์ 0-2455-2888 
โทรศพัท์ 0-2455-2763 
 

mailto:nita@takuni.com%20หรือ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564  

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

 
 
เปิดประชุมเวลา  14.00 น. 

คุณวิศิษฎ์   อัครวิเนค  ประธานกรรมการ  ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  ประธานฯ กลา่วเปิดการประชมุ
และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะที่เร่ิมการประชุมมีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจ านวน 10 รายและผู้ รับมอบฉันทะจ านวน                   
23 ราย รวมทัง้หมดเป็นจ านวน 33 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 423,663,795 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.96%  ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุ ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 

    คุณฐิติมา ธนาปกิจ เลขานุการที่ประชุม โดยได้ชีแ้จงให้ทกุทา่นทราบวา่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โคโรน่าไวรัส 2019 บริษัทฯ ได้ใช้มาตรการการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด โดยจัดพืน้ที่ส าหรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ออกเป็น 2 ห้องประชุม ได้แก่ ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมย่อย โดยในห้องประชุมย่อย มีการเช่ือมต่อระบบแบบ online 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถเข้าร่วมการประชมุได้เหมือนกบัการประชมุในห้องใหญ่ ทัง้นี ้บริษัทขอความร่วมมอื
ทกุทา่นสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชมุ 

เลขานุการที่ประชุม ได้แนะน าคณะกรรมการบริษัท  คณะผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่เข้าร่วมประชมุดงันี ้
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Online  

1. คณุวิศษิฎ์            อคัรวิเนค กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

2. คณุเจริญ             ประจ าแทน่ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารทาคูนิ  
1. คณุกววีฒัน์          ทรงสกลุเกียรติ                        กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 
2. คณุกาญจนา ริมพณิชยกิจ   กรรมการบริหาร 
3. รศ.ดร.ณิต  วฒันวเิชียร   กรรมการอิสระ 
4. คณุประเสริฐ ตรีวีรานวุฒัน์   ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง/ 
                                              ประธานกรรมการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ / 
                                              ประธานเจเหน้าที่บริหาร 
5. คณุนิตา  ตรีวีรานวุฒัน์  กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป / 

                                                                                     รักษาการรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
ทัง้นีก้รรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นีค้ิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมดของบริษัท 

คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารทาคนิู 
           คณุฐิติมา            ธนาปกิจ    รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและฝ่ายการเงิน 

               (ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ) 
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ที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Online 
         คณุสพุฒัน์   ตรงสวสัด์   ผู้จดัการส านกังาน  ส านกักฎหมาย สพุฒัน์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Online 

คณุวิภาวรรณ    ปัทวนัวิเวก   ผู้ตรวจสอบบญัชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ตัวแทนผู้ถอืหุ้นเพื่อเป็นสกัขพียานในการนับคะแนน 

คณุดวงพร ปรีดีชม เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากคณุภาณวุชิญ์  ขวานทอง  ท าหน้าที่เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมสงัเกตการณ์ 
และเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

      นายสฤษฏ์พงส์ เทศะบ ารุง 
 

ประธาน  มอบหมายให้เลขานกุารที่ประชุม ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุ  และวิธีการออกเสียงลงคะแนน  
ในวาระต่าง ๆ  โดยเลขานกุารฯ  ได้ชีแ้จงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  การออกเสียงลงคะแนน  การนบัคะแนน  
และการประกาศผลคะแนนให้ที่ประชมุได้รับทราบ ดงันี ้
การสอบถามหรือแสดงความเห็น 

ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ เขียนช่ือ-นามสกลุ  และเร่ืองที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในกระดาษ  
แล้วสง่ให้เจ้าหน้าที่ โดยคณะกรรมการ จะตอบค าถามทัง้หมดหลงัจากจบการประชมุวาระสดุท้าย 
การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง 

เมื่อท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการออก
เสยีงลงคะแนนนัน้ ให้ 1 หุ้นมีสทิธิออกเสยีงได้ 1 เสยีง  

ในการประชุมแต่ละวาระนัน้ ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะต้องยื่นบตัรลงคะแนนให้ตรงกบัวาระที่มีการเรียกเก็บ
บตัรลงคะแนนในแตล่ะวาระ  

ท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ท่านกรอกใบลงคะแนนเสียง ที่บริษัทฯ จดัให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ  

หากท่านท าเคร่ืองหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นผู้ ถือหุ้นต่างประเทศที่
แตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทย  

ในกรณีที่ทา่นไมไ่ด้ด าเนินการตามที่กลา่วมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ จะถือวา่ทา่นเห็นชอบกบัวาระท่ีได้น าเสนอ 
ในกรณีผู้ รับมอบฉันทะที่ยื่นใบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้น าคะแนน

เสียงของท่านไปบนัทึกไว้ในระบบเพื่อลงมติส าหรับวาระนัน้ ๆ แล้ว  โดยผู้ รับมอบฉนัทะไม่ต้องกรอกแบบลงคะแนนใด ๆ อีก
เพื่อให้การประชมุเป็นไปอยา่งตอ่เนื่องและมีประสทิธิภาพ บริษัทฯ จะแจ้งผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระถดัไป  

ทัง้นีเ้มื่อสิน้สดุการประชุมฯ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่าน  มอบใบลงคะแนนที่
เหลอืทัง้หมดให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อน าคะแนนของทา่นไปบนัทกึไว้ในระบบการนบัคะแนน 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ   ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2563 

  เลขาที่ประชุม  เชิญคณุนิตา ตรีวีรานวุฒัน์  ในฐานะกรรมการบริหาร เป็นผู้ ชีแ้จงรายงานกิจการประจ าปี 2563   
  คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริหาร  ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทใน

ระหวา่งปี 2563 ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
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กลุม่บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) แบง่โครงสร้างการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้

1. บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) : TG 

ด าเนินธุรกิจจัดหา จัดจ าหน่ายก๊าซ LPG  (ได้ รับใบอนุญาตเป็นผู้ ค้าน า้มันเชือ้เพลิง ตามมาตรา 7ของ
พระราชบญัญตัิการค้าน า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ.2543) ให้แก่ภาคขนสง่และอตุสาหกรรมเป็นหลกั โดยมีการลงทนุถือหุ้น
ใน บริษัท เอ็กซ์แซค เรียลเอสเตท จ ากดั (EXACT Real Estate) ในสดัสว่น 40%  เพื่อพฒันาโครงการหมูบ้่านจดัสรร 
“ทวีเพชรเกษม-กาญจนาภิเษก”  ในรูปแบบบ้านแฝด 3 ชัน้ สไตล์โมเดิร์นลกัชัวร่ี โดยมีการเปิดตวัแล้วเฟส 1 เมื่อ
เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 จ านวน 25 หลงั มีลกูค้าจองแล้ว 24 หลงั และเปิดขายบ้านเฟส 2 ในเดือนมีนาคม 2564 
จ านวน 33 หลงั มีลกูค้าจองแล้ว 13 หลงั คาดการณ์ไว้จะโอนขายเสร็จภายในสิน้ปี 2564  

2. บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากัด : TT 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ด าเนินธุรกิจติดตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ และบริการรับเหมาก่อสร้างแก๊สและน า้มัน ในลกัษณะ 
Engineering Procurement Construction โดยมีการลงทนุถือหุ้นใน บริษัท ซีเอแซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(CAZ) ในสดัสว่น 36% ซึง่ถือเป็นบริษัทยอ่ยที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ mai  และ CAZ ถือหุ้นในบริษัท เจเคอี
ซี จ ากดั (JKEC) ในสดัสว่น 73% 

3. บริษัท จีแก๊ส โลจิสตกิส์ จ ากัด : GGAS  

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ด าเนินธุรกิจขนส่งทางบก โดย GGAS เป็นผู้ ขนส่งที่ได้ รับอนุญาตตามมาตรา 12  ของ
พระราชบญัญัติการค้าน า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ.2543 ท าหน้าที่ให้บริการขนส่งวตัถุอนัตรายและวสัดุก่อสร้างทางบก 
ให้กบักลุม่บริษัทฯ และลกูค้าภายนอก 

4. บริษัท ราชพฤกษืวิศวกรรม จ ากัด : RE 

ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย  ด าเนินธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยัทางวิศวกรรม ส าหรับระบบงานทอ่
ก๊าซและอปุกรณ์นิรภยัส าหรับอตุสาหกรรมและสถานีบริการไปจนถึงการให้บริการตรวจสอบระบบก๊าซส าหรับยาน
ยนต์ตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีการลงทนุถือหุ้นในบริษัท ซอร์บ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (SORB) ในสดัสว่น 47% และ 
ถือหุ้นในบริษัท เซอร์แมช จ ากดั (SERMASCH) ในสดัสว่น 47% ซึง่ทัง้ 2 บริษัทนีถื้อเป็นบริษัทร่วม 

5. บริษัท ทาคูนิ เทรดดิง้ จ ากัด : TD 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ด าเนินธุรกิจผลิต ประกอบ และจ าหน่ายอปุกรณ์รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์
ไฟฟ้า และหรือผลติภณัฑ์อื่นท่ีเก่ียวเนื่องทกุชนิด โดยได้ลงทนุในบริษัท อีฮ้่าว มอเตอร์ จ ากดั (Yi Hao Motor) โดยถือ
หุ้นในสดัสว่น 40% ซึง่ถือเป็นบริษัทร่วม 

6. บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จ ากดั : TL 

 
 

Company structure
Its subsidiaries

Takuni Group

Takuni Thailand RECGGAS Takuni Trading

CAZ

JKEC

99% 99% 99%

36%

73%

SORB SERMASCH

Takuni Land

EXACT Real EstateYi Hao Motor

99% 99%

47% 47%

40% 40%
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ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยระหวา่งปี 2563 ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายที่ดินให้กบั 
EXACT Real Estate เพื่อพฒันาโครงการหมูบ้่านจดัสรร “ทวีเพชรเกษม-กาญจนาภิเษก” เรียบร้อยแล้ว 
 

              ประธาน  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามรายละเอยีดและข้อสงสยัตา่ง ๆ  
เลขานกุารที่ประชมุแจ้งตอ่ทา่นผู้ถือหุ้นวา่  วาระนีไ้มม่กีารลงคะแนนเนื่องจากเป็นเร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

 มติ ที่ประชมุรับทราบรายงานกิจการประจ าปี  2563 
 
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี ส าหรับรอบบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธาน  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563                    
โดยเชิญคณุฐิติมา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและฝ่ายการเงิน  เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ
เพื่อพิจารณา 

 คุณฐิติมา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงนิ  ได้ชีแ้จงผลการประกอบการของกลุม่
บริษัทปี  2563  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้   

 
 

รายได้จากการขายและให้บริการ ส าหรับปี 2563 จ านวน 3,078 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.05% จากปี 2562 ที่มีรายได้
จ านวน 3,076 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึน้เกิดจากรายได้จากธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึน้ จ านวน 98 ล้านบาท 
และรายได้จากการขายที่ดินให้กับบริษัทร่วม จ านวน 119 ล้านบาท เพื่อพฒันาโครงการหมู่บ้านจดัสรร ทัง้นีร้ายได้จากการ
จ าหน่าย LPG ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากปรับลดราคาขายปลีกในระหว่างปี 2563 ประกอบกบัผลกระทบ
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ปริมาณขาย LPG ในราคาขนสง่ลดลง 
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ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้ จากปีก่อนที่มีจ านวน 27.16 ล้านบาท เป็น 32.26 ล้านบาท คิดเป็นการ
เพิ่มขึน้ 18.77% เกิดจากก าไรจากการจ าหนา่ยที่ดินให้กบับริษัทร่วม ประกอบกบัคา่ใช้จ่ายในการบริหารของกลุม่บริษัทลดลง  

 

 
 

 ส าหรับสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 2,438.22 ล้านบาท ประกอบด้วย  

o ลกูหนีแ้ละสนิทรัพย์ที่เกิดจากสญัญา จ านวน 789.27 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีจ านวน 1,012.87 ล้าน
บาท เนื่องจากรายได้คา่บริการรับเหมาก่อสร้างที่รับรู้ไว้ สามารถเรียกเก็บตามงวดงาน และได้รับช าระแล้ว
ในระหวา่งปี 

o ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 721.35 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนที่มีจ านวน 692.02 ล้านบาท 
เนื่องจากการซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในระหว่างงวด จ านวน 105 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานและรองรับปริมาณงานการให้บริการรับเหมาก่อสร้างและการให้บริการทดสอบคามปลอดภยัทาง
วิศวกรรมเพิ่มขึน้ ประกอบกับการบันทึกสิทธิการใช้ตาม TFRS 16 (จากเดิมที่ถือเป็นสญัญาเช่าตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17) จ านวน 14.33 ล้านบาท โดยมีค่าเสื่อมราคาในระหวา่งงวดจ านวน 89 ล้าน
บาท 

o สินทรัพย์อื่น เพิ่มขึน้จาก 210.97ล้านบาท เป็น 367.62 ล้านบาท ในปี 2563 เกิดจากภาษีเงินได้ถกูหกั ณ                 
ที่จ่ายรอขอคืน ลกูหนีค้า่ที่ดิน และลกูหนีเ้งินประกนัผลงานเพิ่มขึน้ 

 สว่นหนีส้นิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบด้วย  

o เจ้าหนีก้ารค้า และหนีส้ินที่เกิดจากสญัญา จ านวน 418.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีจ านวน 641.12
ล้านบาท เนื่องจากการช าระหนีใ้นระหว่างงวด และจากการน ามารับรู้เป็นจากการให้บริการ (รายได้รับ
ลว่งหน้า) และจากการรับช าระเงินตามมลูคา่งานท่ีเรียกเก็บในงวด (เงินรับลว่งหน้าคา่ก่อสร้าง)  
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o เงินกู้ ยืม จ านวน 632.05 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนที่มีอยู่ 382.65 ล้านบาท เนื่องจากการใช้วงเงิน
เบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

 สว่นของผู้ ถือหุ้น จ านวน 1,229.64 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนที่มีจ านวน 1,196.90 ล้านบาท เนื่องจากก าไรสทุธิ          
ในงวด 73.67 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น รวมจ านวน 40.92 ล้านบาท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิงบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทยอ่ย  และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งประกอบด้วย  งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผา่นการตรวจสอบ
และลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด และได้ผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัทแล้ว  

 ประธาน  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ 
เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีสง่ค าถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงพิจารณาอนุมตัิงบ

การเงินประจ าปี ส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอตอ่ที่ประชมุดงักลา่ว 
เลขานุการที่ประชุม ชีแ้จงให้ทีป่ระชมุทราบวา่มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
มติ  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยที่ประชุมสามญัผู้

ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย     429,218,595   เสยีง (คิดเป็นร้อยละ      100.00) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.00) 
งดออกเสยีง                      0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.00) 
บตัรเสยี                                                   0 เสยีง ( คิดเป็นร้อยละ         0.00) 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงนิปันผล 
ประธาน  ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล โดยเชิญเลขานกุารที่

ประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา 
เลขานุการที่ประชุม ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบวา่ส าหรับปี 2563  บริษัทฯ มีก าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

จ านวน 30.49  ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 
ตามมาตรา 116  แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 45 ซึ่งก าหนดวา่ 

“บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน”          

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี  จากการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 ที่ประชมุมีมติให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0375 บาท รวม
เป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 30.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.40 ของก าไรสะสม โดยบริษัทฯ ก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลใน วนัท่ี 
25 พฤษภาคม 2564 และได้จดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานประจ าปี ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 
5 คิดเป็นจ านวนเงิน 1.61 ล้านบาท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  อนมุตัิจดัสรรก าไรประจ าปี 2563 
และการจ่ายเงินปันผล ตามที่ได้เรียนไว้แล้วข้างต้น 

ประธาน  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ  
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีส่งค าถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงพิจารณาอนุมตัิ
จดัสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล 

เลขานุการที่ประชุม ชีแ้จงให้ทีป่ระชมุทราบวา่มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 มติ  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล โดยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้

เห็นด้วย     429,218,595   เสยีง (คิดเป็นร้อยละ      100.00) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.00) 
งดออกเสยีง                      0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.00) 
บตัรเสยี                                                   0 เสยีง ( คิดเป็นร้อยละ         0.00) 

 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ   โดยเชิญเลขานกุารที่

ประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา 
ทัง้นีเ้พื่อเป็นไปตามหลกัธรรมมาภิบาล  และความโปร่งใส  ประธานจึงเรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ ได้แก่ 

คณุเจริญ ประจ าแทน่ คณุประเสริฐ ตรีวีรานวุฒัน์ และคณุนิตา ตรีวีรานวุฒัน์ ออกจากห้องประชมุ เพื่อเปิดโอกาสให้ทา่นผู้ ถือ
หุ้นได้สอบถาม  และแสดงข้อคิดเห็นได้อยา่งเต็มที่และเมื่อเสร็จสิน้การลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้ ประธานจะเชิญกรรมการทัง้ 
3 ทา่นเข้ามาในท่ีประชมุอีกครัง้ 

เลขานุการที่ประชุม ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ข้อ 15 ก าหนดให้ “ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่ในสาม 
(1/3) กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้  และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (4) 
ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัประจ าปี “พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ ” ในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  ในครัง้นี ้มีกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 

(1) คณุเจริญ        ประจ าแทน่        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(2) คณุประเสริฐ   ตรีวีรานวุฒัน์      ประธานกรรมการบริหาร 
(3) คณุนิตา  ตรีวีรานวุฒัน์    กรรมการบริหาร 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการ
ชุดเดิม และต าแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  เนื่องจากบุคคลดงักล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความ
ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริต  ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ดงันัน้
จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในคณะกรรมการชดุเดิมของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครัง้นี  ้   ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร  ในกิจการที่เป็นคู่แข่งทาง
ธุรกิจหรือ  กิจการที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   และได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัท
แล้ววา่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบกิจการของบริษัท 

จ านวนปีในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 
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รายชื่อ 

 
ได้รับการแต่งตัง้ในปี 

จ านวนปีรวมในการ 
ด ารงต าแหน่ง  
ณ 31 ธ.ค. 2563 

คณุวิศษิฎ์         อคัรวิเนค 2555 8 
คณุเจริญ          ประจ าแทน่ 2555 8 
คณุกววีฒัน์      ทรงสกลุเกียรติ 2559 4 

 
ข้อมูลการถอืหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครัง้นี ้ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 35.26 

 
รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

 
จ านวนหุ้น 

 
สิทธิในการออกเสียง 

 
คณุเจริญ         ประจ าแทน่ 0 0 
คณุประเสริฐ    ตรีวีรานวุฒัน์ 129,472,993 129,472,993 
คณุนิตา          ตรีวีรานวุฒัน์ 152,610,002 152,610,002 

  
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่งค าถามรายละเอียดและข้อสงสยัต่าง ๆ  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดส่งค าถาม  

ประธานฯ  จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีงแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ   
เลขานุการที่ประชุม  แจ้งต่อท่านผู้ ถือหุ้นว่า การออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ได้แก่ คณุเจริญ  

ประจ าแท่น คุณประเสริฐ  ตรีวีรานุวฒัน์ และคุณนิตา  ตรีวีรานุวฒัน์ ตามล าดบั โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วย
คะแนนเสยีงข้างมาก ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้กรรมการทัง้สามท่านที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระข้างต้นที่ได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี ้

   4.1 อนุมัติแต่งตัง้ คุณเจริญ ประจ าแท่น ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ โดยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

เห็นด้วย     429,168,595  เสยีง (คิดเป็นร้อยละ      99.99) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ   0.00) 
งดออกเสยีง               50,000 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ   0.01) 
บตัรเสยี                                                   0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ   0.00) 

         4.2 อนุมัติแต่งตัง้ คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ ประธานกรรมการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  โดยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

เห็นด้วย     299,695,602   เสยีง (คิดเป็นร้อยละ       69.82) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ    0.00) 
งดออกเสยีง    129,522,993 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ  30.18) 
บตัรเสยี                                                   0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ    0.00) 
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หมายเหต:ุ คณุประเสริฐ ตรีวีรานวุฒัน์ ถือหุ้นจ านวน 129,472,993 หุ้น  และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี  
และความโปร่งใส  คณุประเสริฐ ตรีวีรานวุฒัน์ จงึได้งดออกเสยีงในวาระนี ้
           4.3 อนุมัติแต่งตัง้ คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้ จดัการฝ่ายบริหารงาน
ทัว่ไป/ รักษาการ รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล โดยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย     276,558,593   เสยีง (คิดเป็นร้อยละ        64.43) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.00) 
งดออกเสยีง    152,660,002      เสยีง (คิดเป็นร้อยละ   35.57) 
บตัรเสยี                                                   0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.00) 
หมายเหต:ุ คณุนิตา ตรีวีรานวุฒัน์ ถือหุ้นจ านวน 152,610,002 หุ้น  และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี  และ

ความโปร่งใส  คณุนิตา ตรีวีรานวุฒัน์ จึงได้งดออกเสยีงในวาระนี ้
 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2564  

เลขานุการที่ประชุม ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
ก าหนดให้ “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท” และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 22 ก าหนดให้ “กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ 
โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น”  

ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2564 เป็นรูปแบบรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ เงินบ าเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,000,000 บาท 
(สองล้านบาทถ้วน) โดยค านงึถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภทธุรกิจและความเก่ียวโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึง่
สอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการท าหน้าที่  และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ได้รับคา่ตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจ านวน 30,000 บาท/คน/เดือน 

กรรมการอิสระ  

ได้รับคา่ตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจ านวน 25,000 บาท/คน/เดือน 

กรรมการ / กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) 

ได้รับคา่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุจ านวน 10,000 บาท / คน  / ครัง้ที่เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท 

(ทัง้นีถ้้ามีการรับต าแหนง่มากกวา่หนึง่ต าแหนง่ให้รับคา่ตอบแทนเพียงต าแหนง่เดียวในอตัราที่สงูทีส่ดุ) 

และในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายคา่ตอบแทน  คา่เบีย้ประชมุกรรมการ  และเงินบ าเหน็จเป็นจ านวนเงินรวม 2,200,000 บาท    

บุคคลที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว  ว่าบุคคลที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระนัน้จะสามารถให้ความเห็นได้
อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

ประธาน  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ   เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสง่ค าถาม  ประธาน
จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอตอ่ที่ประชมุดงักลา่ว
ข้างต้น 
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เลขานุการที่ประชุม ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่ มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

มติ  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2564 เป็นผลตอบแทนรูปแบบรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม  
เงินบ าเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มี
มติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย     429,168,595   เสยีง (คิดเป็นร้อยละ        99.99) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.00) 
งดออกเสยีง              50,000 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.01) 
บตัรเสยี                                                   0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.00) 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

ประธาน  ขอให้ที่ประชมุอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 โดยเชิญ
เลขานกุาร เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา 

เลขานุการที่ประชุม ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
ก าหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี            
ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 ก าหนดให้ “ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ  
พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท” และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 (6) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญั
ประจ าปี “พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี” และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และ ตลาดหลกัทรัพย์ มีประกาศเมื่อวนัท่ี 12 ตลุาคม 2548  “ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จดัให้มี
การหมนุเวียนผู้สอบบญัชีทกุ 5 ปี โดยบริษัทฯ สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบ
บญัชีรายเดิมได้”  

คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้พิจารณาและเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการ
จดัท ารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัทประจ าปี 2564 นอกจากนัน้เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอตัราค่า
สอบบญัชีในระดบัเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั มีค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม โดยก าหนดให้
ผู้สอบบญัชีคนหนึง่ตอ่ไปนีห้รือผู้สอบบญัชีทา่นอื่นท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็ม
จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการ
สอบบญัชี   

 1. นางสาววิภาวรรณ  ปัทวนัวิเวก        ทะเบียนใบอนญุาตเลขที่  4795  

 2. นางสาวเนาวรัตน์   นิธิเกียรตพิงศ์    ทะเบียนใบอนญุาตเลขที่  7789 

 3. นางสาวชนารัตน์    จนัทร์หวา          ทะเบียนใบอนญุาตเลขที่  9052 

  ทัง้นีบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผู้สอบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้ทัง้ 3 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/
หรือ ไมม่ีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด และไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของกลุม่บริษัทประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวนรวม 5,500,000 บาท                       
ซึง่คา่ใช้จ่ายดงักลา่วไมร่วมคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ที่เกิดขึน้จริงระหวา่งการปฏิบตัิงาน 
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คณะกรรมการบริษัท  ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญั  ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแตง่ตัง้นางสาววิภาวรรณ  
ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที่ 4795 และ/หรือ นางสาวเนาวรัตน์  นิธิเกียรตพิงศ์ ทะเบียนใบอนญุาตเลขที่  
7789  และ/หรือ นางสาวชนารัตน์ จนัทร์หวา ทะเบยีนใบอนญุาตเลขที่ 9052 หรือผู้สอบบญัชีทา่นอื่นที่ส านกังาน ก.ล.ต.                     
ให้ความเห็นชอบ ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของกลุม่บริษัทประจ าปี 
2564 และมีคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 5,500,000 บาท ซึง่คา่ใช้จา่ยดงักลา่วไมร่วมคา่ใช้จา่ยเบ็ดเตลด็ทีเ่กิดขึน้จริงระหวา่ง
การปฏิบตัิงาน 

การท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 5 บริษัทเลอืกผู้สอบบญัชีจากบริษัทเดียวกนัเพื่อที่จะได้ดแูลให้สามารถจดัท างบการเงิน
ได้อยา่งถกูต้องครบถ้วน  และทนัตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จ านวนปีของผู้สอบบัญชี ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2563 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี เลขทะเบียนใบอนุญาต จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท 

นางสาววิภาวรรณ  ปัทวนัวิเวก 4795 1 

นางสาวเนาวรัตน์   นิธิเกียรตพงศ์ 7789 0 

นางสาวชนารัตน์    จนัทร์หวา 9052 0 

ประธาน  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ   

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดส่งค าถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนด
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 

เลขานุการที่ประชุม ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบวา่ มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นทัง้หมดที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติ  ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 โดยแต่งตัง้นางสาว
วิภาวรรณ  ปัทวันวิเวก ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ นางสาวเนาวรัตน์  นิธิเกียรติพงศ์ ทะเบียน
ใบอนุญาตเลขที่  7789  และ/หรือ นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่  9052  หรือผู้สอบบญัชีท่านอื่นที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดยมีค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 5,500,000 บาท ซึ่งไม่รวมคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้จริงระหวา่ง
การปฏิบตัิงาน  โดยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย     429,218,595   เสยีง (คิดเป็นร้อยละ      100.00) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.00) 
งดออกเสยีง                      0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ          0.00) 
บตัรเสยี                                                   0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.00) 

 

วาระที่ 7  เร่ืองพิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้รับช าระ พร้อมทัง้แก่ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของ 

                บริษัทฯ 

ประธาน  ขอให้ที่ประชุมอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้รับช าระพร้อมทัง้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ โดยเชิญเลขานกุาร เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา 
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เลขานุการที่ประชุม ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ข้อ 35 ก าหนดให้ “ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ลดทนุ ด้วยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีจ าหนา่ยไม่ได้ โดยถือคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอ
จดทะเบียนลดทนุภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีที่ประชมุลงมติ 

บริษัทฯ ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 (วนัที่ 2 ธันวาคม 2558) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
จ านวน 400,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ รุ่นท่ี 1 (TAKUNI-W) ซึง่ก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายในวนัท่ี 28 มกราคม 2564  

ปรากฎว่ามีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจ านวน 236 หุ้น จึงท าให้มีจ านวนหุ้นสามญัรองรับการใช้
สทิธิคงเหลอื 399,999,764 หุ้น  

ทัง้นี ้TAKUNI-W ได้สิน้สภาพแล้วตัง้แตว่นัท่ี 29 มกราคม 2564 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน ตามรายละเอียด

ที่เสนอพร้อมทัง้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนเป็นข้อความ
ดงันี ้ 

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 400,000,118 บาท (สี่ร้อยล้านหนึ่งร้อยสิบแปดบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 800,000,236 หุ้น (แปดร้อยล้านสองร้อยสามสบิหกหุ้น) มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  

ในการนี ้ที่ประชมุคณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ การมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนดงักลา่วทกุประการ 

ประธาน  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามรายละเอียดและข้อสงสยัต่าง ๆ  เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสง่ค าถาม ประธาน
จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสียงอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนที่ยงัไมไ่ด้รับช าระพร้อมทัง้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอตอ่ที่ประชมุดงักลา่วข้างต้น 

เลขานุการที่ประชุม ชีแ้จงให้ทีป่ระชมุทราบวา่ มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติ  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนท่ียงัไมไ่ด้รับช าระพร้อมทัง้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

โดยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
ดงันี ้

เห็นด้วย     429,218,595   เสยีง (คิดเป็นร้อยละ      100.00) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.00) 
งดออกเสยีง                      0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.00) 
บตัรเสยี                                                   0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.00) 
 

วาระที่ 8  เร่ืองพิจารณาอนุมตัิเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท พร้อมทัง้แก่ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ 

                 บริษัทฯ 

  ประธาน  ขอให้ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท พร้อมทัง้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ โดยเชิญเลขานกุาร เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา 

             เลขานุการที่ประชุม เรียนชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
31 ก าหนดให้ “บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบงัคบัของบริษัทได้เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนน
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เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้บริษัท ขอจดทะเบียน
แก้ไข เพิ่มเติมภายในสบิสีว่นันบัแตว่นัท่ีที่ประชมุลงมติ” 

  เพื่อเป็นการกระจายการลงทนุและลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ บริษัทขอเพิ่มวตัถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจ
ดงันี ้

 40. ประกอบกิจการผลิต ประกอบ ขายสง่ ขายปลีก เช่า ให้เช่า และจ าหน่ายอปุกรณ์รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์
ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แบตเตอร่ี หรือผลติภณัฑ์อื่นท่ีเก่ียวเนื่องทกุชนิด 

 41. ประกอบกิจการน าเข้า และสง่ออกอปุกรณ์รถยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แบตเตอร่ี และหรือผลติภณัฑ์อื่นท่ี
เก่ียวเนื่องทกุชนดิ    

 42. วิจยั พฒันา และทดสอบอปุกรณ์รถยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แบตเตอร่ี และหรือผลติภณัฑ์อี่นท่ีเก่ียวเนื่อง
ทกุชนิด   

   และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยให้ใช้
ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน  

   ข้อ 3.  วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีจ านวน  42  ข้อ  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์และแก้ไข

หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ตามรายละเอียดที่เสนอ  รวมทัง้เสนอให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท และ/หรือบคุคล
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มวตัถปุระสงค์ดงักลา่วทกุประการ  

ประธาน  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสยัต่าง ๆ  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม
เพิ่มเติม  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท พร้อมทัง้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ  ตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอตอ่ที่ประชมุดงักลา่วข้างต้น 

เลขานุการที่ประชุม ชีแ้จงให้ทีป่ระชมุทราบวา่ มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติ  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท พร้อมทัง้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  
โดยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
ดงันี ้

เห็นด้วย     429,218,595   เสยีง (คิดเป็นร้อยละ      100.00) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.00) 
งดออกเสยีง                      0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.00) 
บตัรเสยี                                                   0 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ     0.00) 
 

วาระที่ 9  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 เลขานุการที่ประชุม  ได้เรียนชีแ้จงที่ประชุมว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 
วรรค 2 ก าหนดให้ “ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเร่ืองอื่น  นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้” 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้พื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา      
เร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดไว้ในการประชมุครัง้นี ้
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเร่ืองอื่นๆหรือซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ   

  

เมื่อไม่มีผู้ ใดสอบถาม  เลขานุการที่ประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั  ต้องการสอบถาม
เพิ่มเติม  หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองอื่น ๆ สามารถติดต่อเข้ามายังบริษัทฯ  ได้ที่  โทรศัพท์ 02-455-2888                    
โทรสาร 02-455-2763 หรือติดตอ่มาที่ เลขานกุารบริษัท / นกัลงทนุสมัพนัธ์ คณุนิตา  ตรีวีรานวุฒัน์   E-mail: nita@takuni.com
ติดตอ่ผา่นเว็ปไซด์ของบริษัทในหน้าส าหรับนกัลงทนุ www.takunigroup.com  

 

 

ประธาน  ได้กลา่วขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้เสยีสละเวลามาร่วมประชมุในวนันี ้ และปิดการประชมุ 

 

ปิดประชุมเวลา   15.00  น. 

 

 
   ลงชื่อ................................................................ประธานที่ประชุม / ประธานกรรมการ  
                                                 (นายวิศิษฎ์     อัครวิเนค)       
       

 
ลงชื่อ.................................................................เลขานุการบริษัท 

                                            (นางสาวนิตา  ตรีวีรานุวฒัน์)           

http://www.takunigroup.com/

