เลขที่ TG 059/65
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
เรื่ อง ขอนาส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย - สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ( บริ ษัทฯ ) ขอนาส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ซึง่ ได้
ประชุมในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย หากท่านมีข้อแก้ ไขหรื อข้ อทักท้ วง
ประการใดเกี่ ย วกั บ รายงานดัง กล่ า ว กรุ ณ าแจ้ งบริ ษั ท ฯ ทาง E-mail nita@takuni.com หรื อ ทางโทรสารหมายเลข
0-2455-2888 ภายในวันที่ 6 มิถนุ ายน 2565 เพื่อที่บริ ษัทจะได้ รวบรวมดาเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ ไขหรื อข้ อทักท้ วงใด ๆ
บริ ษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี ้แล้ ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เลขานุการบริ ษัท
โทรศัพท์ 0-2455-2888
โทรศัพท์ 0-2455-2763
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
ณ ห้ องประชุมชัน้ 3 อาคารทาคูนิ
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพฯ
เปิ ดประชุมเวลา 14.00 น.
คุ ณประเสริ ฐ ตรี วี รานุ วัฒน์ ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิ ดการ
ประชุมและแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะที่เริ่ มการประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองจานวน 20 รายและผู้รับมอบฉันทะจานวน
6 ราย รวมทัง้ หมดเป็ นจานวน 26 ราย นับ จ านวนหุ้นได้ ทัง้ สิน้ 415,776,796 หุ้น คิ ด เป็ นร้ อยละ 51.97 ของจ านวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท
คุณฐิ ติมา ธนาปกิจ เลขานุ การที่ประชุ ม ได้ ชี ้แจงให้ ทกุ ท่านทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โคโรน่าไวรั ส 2019 บริ ษัทฯ ได้ ใช้ มาตรการการเว้ นระยะห่างอย่างเคร่ งครัด โดยจัดพื ้นที่ออกเป็ น 2 ห้ องประชุม ได้ แก่ ห้ อง
ประชุมใหญ่ และห้ องประชุมย่อยสาหรั บคณะกรรมการ โดยในห้ องประชุมย่อยมีการเชื่ อมต่อระบบแบบ online เพื่อให้
สามารถเข้ าร่วมการประชุมได้ เหมือนกับการประชุมในห้ องใหญ่ ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ ากากอนามัย และ
ปิ ดเสียงโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาที่เข้ าร่วมประชุม
เลขานุการที่ประชุม ได้ แนะนาคณะกรรมการบริ ษัท คณะผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้ า
ร่วมประชุมดังนี ้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม ณ ห้ องประชุม อาคารทาคูนิ
1. คุณประเสริ ฐ
ตรี วีรานุวฒ
ั น์
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
ประธานกรรมการต่อต้ านการทุจริ ต
2. คุณกวีวฒ
ั น์
ทรงสกุลเกียรติ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณนิตา
ตรี วีรานุวฒ
ั น์
ประธานกรรมการบริ หาร / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร /
กรรมการผู้จดั การ / รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายขาย / รองกรรมการ
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยระบบ Online ซึ่งอยู่ในห้ องประชุมย่ อย
1. คุณคณิต
วัฒนวิเชียร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. คุณปราโมทย์
ตาฬวัฒน์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณสมชัย
ก้ านบัวแก้ ว
กรรมการ /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คุณกาญจนา
ริ มพณิชยกิจ
กรรมการ
ทังนี
้ ้ กรรมการทีเ่ ข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัท
คณะผู้บริหารเข้ าร่ วมประชุม ณ ห้ องประชุม อาคารทาคูนิ
คุณฐิ ติมา
ธนาปกิจ
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและฝ่ ายการเงิน
(ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุม)
ที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้ าร่ วมประชุมด้ วยระบบ Online
คุณสุพฒ
ั น์
ตรงสวัสด์
ผู้จดั การสานักงาน สานักกฎหมาย สุพฒ
ั น์
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้ าร่ วมประชุมด้ วยระบบ Online
คุณวิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก
ผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ตัวแทนผู้ถอื หุ้นเพื่อเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
คุณดวงพร ปรี ดีชม เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากคุณสมไทย พงศ์ชยั กรุง ทาหน้ าทีเ่ ป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมสังเกตการณ์
และเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย
คุณวิไลพร อัครพลวงศ์
ประธาน มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระต่าง ๆ โดยเลขานุการฯ ได้ ชีแ้ จงวิธีการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน
และการประกาศผลคะแนนให้ ที่ประชุมได้ รับทราบ 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
ท่านใดเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงให้ ท่านกรอกใบลงคะแนนเสียง ที่บริ ษัทฯ จัดให้ และมอบให้ เจ้ าหน้ าที่
ของบริ ษัทฯ
หากท่านทาเครื่ องหมายลงคะแนนมากกว่ า 1 ช่อง บริ ษัทฯ จะถื อว่าเป็ นบัตรเสีย ยกเว้ นผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่
แต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทย
ในกรณีที่ทา่ นไม่ได้ ดาเนินการตามที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น บริ ษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นชอบกับวาระที่ได้ นาเสนอ
ในกรณีผ้ รู ับมอบฉันทะที่ยื่นใบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ นาคะแนน
เสียงของท่านไปบันทึกไว้ ในระบบเพื่อลงมติสาหรับวาระนันๆ
้ แล้ ว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกแบบลงคะแนนใดๆ อีก
เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริ ษัทฯ จะแจ้ งผลการนับคะแนนเสียงในวาระถัดไป
ทังนี
้ ้ เมื่อสิ ้นสุดการประชุมฯ บริ ษัทฯ ขอความกรุ ณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนนที่
เหลือทังหมดให้
้
กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เพื่อนาคะแนนของท่านไปบันทึกไว้ ในระบบการนับคะแนน
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2564
เลขานุ การที่ประชุม เชิญคุณนิตา ตรี วีรานุวฒ
ั น์ ในฐานะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้ชีแ้ จงรายงานกิจการประจาปี
2564
คุ ณนิ ตา ตรี วีรานุ วัฒน์ ประธานกรรมการบริ หาร ได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริ ษัทในระหว่างปี 2564 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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กลุม่ บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) แบ่งโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจ ดังนี ้
1. บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) : TG
ดาเนินธุรกิจจัดหา จัดจาหน่ายก๊ าซ LPG (ได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิง ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติ
การค้ าน ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ.2543) ให้ แก่ภาคขนส่งและอุตสาหกรรมเป็ นหลัก
นอกจากนี ้ TG มีการลงทุนถือหุ้นใน บริ ษัท เอ็กซ์แซค เรี ยลเอสเตท จากัด (EXACT Real Estate) ในสัดส่วน 40% เพื่อ
พัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร “ทวีเพชรเกษม-กาญจนาภิเษก” ในรู ปแบบบ้ านแฝด 3 ชัน้ สไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ โดยมี การ
เปิ ดตัวแล้ วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งปั จจุบนั มีลกู ค้ าจองบ้ านทังหมด
้
77 ยูนิต จากทังหมด
้
93 ยูนิต คิดเป็ นอัตราการจอง
83% โดยคาดว่าสามารถเริ่ มโอนได้ ภายในช่วงกลางปี 2565 และคาดว่าสามารถโอนบ้ านได้ ทงหมดในปี
ั้
2566
2. บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด : TT
ซึ่ง เป็ นบริ ษั ท ย่อ ย ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ติด ตัง้ ระบบก๊ าซรถยนต์ และบริ ก ารรั บ เหมาก่อ สร้ างแก๊ สและน า้ มัน ในลัก ษณะ
Engineering Procurement Construction โดยมีการลงทุนถือหุ้นใน บริ ษัท ซีเอแซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (CAZ) ใน
สัดส่วน 36% ซึง่ ถือเป็ นบริ ษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai และ CAZ ถือหุ้นในบริ ษัท เจเคอีซี จากัด (JKEC) ใน
สัดส่วน 73%
ในระหว่างปี 2564 TT มีการลงทุนในบริ ษัท ในบริ ษัท วัชพืชไทย จากัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน 50% เพื่อดาเนินธุรกิจการ
ปลูกกัญชง ซึ่งได้ รับใบอนุญาตปลูกในเดือนตุลาคม 2564 และได้ เริ่ นปลูกครอปแรกบนพื ้นที่ชนั ้ 2 ของอาคารด้ านหลังอาคาร
สานักงานทาคูนิ
3. บริษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จากัด : GGAS
ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ย ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขนส่ ง ทางบก โดย GGAS เป็ นผู้ ขนส่ ง ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตตามมาตรา 12 ของ
พระราชบัญญัติการค้ าน ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ.2543 ทาหน้ าที่ให้ บริ การขนส่งวัตถุอนั ตรายและวัสดุก่อสร้ างทางบก ให้ กบั กลุม่
บริ ษัทฯ และลูกค้ าภายนอก
4. บริษัท ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จากัด : RE
ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย ดาเนินธุรกิจบริ การทดสอบและตรวจสอบด้ านความปลอดภัยทางวิศวกรรม สาหรับระบบงานท่อ
ก๊ าซและอุปกรณ์นิรภัยสาหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริ การไปจนถึงการให้ บริ การตรวจสอบระบบก๊ าซสาหรับยานยนต์ตามที่
กฎหมายกาหนด โดยในปี 2563 มีการลงทุนถือหุ้นในบริ ษัท ซอร์ บ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (SORB) ในสัดส่วน 47% และ ถือหุ้นใน
บริ ษัท เซอร์ แมช จากัด (SERMASCH) ในสัดส่วน 47% ซึง่ ทัง้ 2 บริ ษัทนี ้ถือเป็ นบริ ษัทร่วม
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5. บริษัท ทาคูนิ เทรดดิง้ จากัด : TD
ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย ดาเนินธุรกิ จผลิต ประกอบ และจาหน่ายอุปกรณ์ รถยนต์ มอเตอร์ ไซค์ รถยนต์ไฟฟ้ า มอเตอร์ ไซค์
ไฟฟ้ า และหรื อผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวเนื่องทุกชนิด โดยได้ ลงทุนในบริ ษัท อี ้ฮ่าว มอเตอร์ จากัด (Yi Hao Motor) โดยถือหุ้นใน
สัดส่วน 40% ซึง่ ถือเป็ นบริ ษัทร่วม
6. บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จากัด : TL
ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยระหว่างปี 2563 ได้ ขายที่ดินให้ กับ บริ ษัท EXACT Real
Estate เพื่อพัฒนาโครงการหมูบ่ ้ านจัดสรร “ทวีเพชรเกษม-กาญจนาภิเษก” เรี ยบร้ อยแล้ ว
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ
เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า วาระนี ้ไม่มีการลงคะแนนเนื่องจากเป็ นเรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2564
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธาน ขอให้ ที่ ป ระชุมพิ จ ารณาอนุมัติง บการเงิ น ประจาปี สาหรั บ รอบบัญ ชี สิน้ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564
โดยเชิญคุณฐิ ติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและฝ่ ายการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณา โดยได้ ชี ้แจงผลการประกอบการของกลุม่ บริ ษัทปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

รายได้ จากการขายและให้ บริ การ สาหรับปี 2564 จานวน 2,792.20 ล้ านบาท ลดลง 11.34% จากปี 2563 ที่มีรายได้
จานวน 3,078.34 ล้ านบาท โดยรายได้ ที่ลดลงเกิดจากการจาหน่าย LPG ลดลง จานวน 100 ล้ านบาท ประกอบกับเมื่อไตร
มาสที่ 3 ปี 2563 งานรับเหมาก่อสร้ างคลังแก๊ สได้ เสร็ จสิ ้นและส่งมอบเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งทาให้ รับรู้ รายได้ ในระหว่างปี 2563
จานวน 103 ล้ านบาท นอกจากนี ้ในปี 2563 มีรายได้ จากการขายที่ดินจานวน 119 ล้ านบาท ให้ กบั บริ ษัทย่อย เพื่อทาโครงการ
หมูบ่ ้ านจัดสรร “ทวีเพชรเกษม-กาญจนาภิเษก” ทังนี
้ ้ สัดส่วนรายได้ หลักในปี 2564 มาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างคิดเป็ น 80%
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รายได้ จ ากธุร กิ จ จาหน่าย LPG คิ ด เป็ น 15% ไม่แ ตกต่ างจากปี 2563 ซึ่ง มี สัด ส่วนรายได้ จากธุร กิ จรั บ เหมาก่อ สร้ างและ
จาหน่าย LPG ในสัดส่วน 76% และ 16% ตามลาดับ
สาหรับกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ ในปี 2564 จานวน 63.15 ล้ านบาท คิดเป็ นการเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 97% ที่
มีจานวน 32.36 ล้ านบาท เนื่องจากโครงการรับเหมาก่ อสร้ างน ้ามันและแก๊ สที่ได้ รับการว่าจ้ างในไตรมาส 3 มีอตั รากาไร
ค่อนข้ างสูง
ฐานะทางการเงิ น
2,722.32 ล้านบาท

2,438.22 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 2,722.32 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนที่มีจานวน 2,438.22 ล้ าน
บาท คิดเป็ นการเพิ่มขึ ้น 11.65% สาเหตุหลักเกิดจาก ลูกหนี ้ทางการค้ าและสินทรัพย์ตามสัญญา จานวน 1,035.06 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนที่มีจานวน 789.27 ล้ านบาท เนื่องจากลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นจานวน 120.48 ล้ านบาท เนื่องจากการเรี ยกเก็บ
เงินค่าบริ การจากลูกค้ าในระหว่างงวด แต่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระเงิน โดยเฉพาะลูกหนี ้จากการให้ บริ การรับเหมาก่อสร้ างน ้ามัน
และแก๊ ส และรายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระ จากงานรับเหมาก่อสร้ างน ้ามันและแก๊ สเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนจานวน 110.69 ล้ านบาท
สาหรับหนี ้สิน เจ้ าหนี ้การค้ าและหนี ้สินตามสัญญา จานวน 690.68 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนที่มีจานวน 418.46
ล้ านบาท เนื่องจากเจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น 123.51 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้ าหนี ้ค่าสินค้ า บริ การ และค่าจ้ างผู้รับเหมางาน
ก่อสร้ างน ้ามันและแก๊ สในระหว่างงวด ประกอบกับหนี ้สินที่เกิดจากสัญญา (เงินรับล่วงหน้ าค่า งานก่อสร้ างและรายได้ ค่า
ก่อสร้ างรับล่วงหน้ า) เพิ่มขึ ้นจานวน 148.70 ล้ านบาท เนื่องจากการรับเงินรับล่วงหน้ าของโครงการรับเหมาก่อสร้ างน ้ามันและ
แก๊ สที่ได้ รับการว่าจ้ างในไตรมาส 3 เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จานวน 499.80 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนที่มี
จานวน 632.05 ล้ านบาท เนื่องจากมีการจ่ายชาระคืนในระหว่างปี
ส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 1,348.18 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนที่มีจานวน 1,229.64 ล้ านบาท เนื่องจากกาไรเบ็ดเสร็จ
ระหว่างงวดในปี 2564 จานวน 152.58 ล้ านบาท และการจ่ายเงินบันผลให้ แก่บคุ คลภายนอกจานวน 34.04 ล้ านบาท
กระแสเงินสดสาหรับกลุม่ บริ ษัทสาหรับ ปี 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี ้
สาหรับปี
2563

2564

121.56

472.60

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ต้ นงวด
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กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

199.88

320.16

กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(61.55)

(64.64)

กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหางาน

212.71

(202.29)

กระแสเงินสดและรายการเปรียบเทียบเท่ าเงินสด – ปลายงวด

472.60

525.83

คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบการเงินรวมของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทซึ่งประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบ
และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และได้ ผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ
คุณวิไลพร อัครพลวงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี ้
- จากผลการดาเนินงานในปี 2564 บริ ษัทฯ มียอดจาหน่ายแก๊ สลดลง และหากยอดจาหน่ายแก๊ สมีแนวโน้ มลดลง
อย่างต่อเนื่อง บริ ษัทฯ มีวิธีการรับมืออย่างไร
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ ชี ้แจ้ งตอบคาถามของ คุณวิไลพร อัครพลวงศ์ ดังนี ้
- การจัดจาหน่ายแก๊ สมีแนวโน้ มลดลงมาตังแต่
้ ปี 2558 จากเดิมบริ ษัทฯ มีสดั ส่วนรายได้ จากการจาหน่ายแก๊ สใน
อัตรา 90% ของรายได้ รวม โดยในปี 2564 ปริ มาณการจาหน่ายแก๊ สลดลงอยู่ที่ 15% ของรายได้ รวม บริ ษัทฯ จึงมีแนวทาง
ขยายธุรกิจอื่น เช่น ขยายการลงทุนไปในธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง ธุรกิจทดสอบและตรวจสอบด้ านความปลอดภัยทางวิศวกรรม
และธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ดงั เช่นโครงการทวี ทังนี
้ ้ ต่อไปคาดว่าธุรกิจแก๊ สยังมีแนวโน้ มลดลงอีก บริ ษัทฯ ได้ วางแผนการ
ลงทุนในธุรกิจอื่น เพื่อเพิ่มรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ
เลขานุการที่ประชุม ชี ้แจงให้ ทปี่ ระชุมทราบว่ามติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
415,776,796 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 0.00)
งดออกเสียง
0
เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 0.00)
บัตรเสีย
0
เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 0.00)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2564 และการจ่ ายเงินปั นผล
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล โดยเชิญเลขานุการที่
ประชุมเป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เลขานุ การที่ประชุม ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าสาหรับปี 2564 บริ ษัทฯ มีกาไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน 20.33 ล้ านบาท บริ ษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้
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ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 45 ซึ่งกาหนดว่า
“บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้ วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ในแต่ละปี จากการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมีมติให้ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวม
เป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้นจานวน 20.00 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 98.38 ของกาไรสะสม โดยบริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการจ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 และได้ จดั สรรกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานประจาปี ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 5 คิดเป็ นจานวนเงิน 1.05 ล้ านบาท
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมตั ิจดั สรรกาไรประจาปี 2564
และการจ่ายเงินปั นผล ตามที่ได้ เรี ยนไว้ แล้ วข้ างต้ น
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมี ส่งคาถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม ลงคะแนนเสียงพิจารณาอนุมตั ิ
จัดสรรกาไรประจาปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล
เลขานุการที่ประชุม ชี ้แจงให้ ทปี่ ระชุมทราบว่ามติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ จัดสรรกาไรประจาปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ มีมติ
อนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
415,776,796 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้ วย

0

เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ

0.00)

งดออกเสียง

0

เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ

0.00)

บัตรเสีย

0

เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ

0.00)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ โดยเชิญเลขานุการที่
ประชุมเป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นไปตามหลักธรรมมาภิบาล และความโปร่ งใส ประธานจึงเรี ยนเชิญกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อ ได้ แก่
คุณกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ คุณคณิต วัฒนวิเชียร และคุณกาญจนา ริ มพณิชยกิจ ออกจากห้ องประชุมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ สอบถาม และแสดงข้ อคิดเห็นได้ อย่างเต็มทีแ่ ละเมื่อเสร็ จสิ ้นการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ ประธานจะเชิญกรรมการทัง้ 3
ท่านเข้ ามาในที่ประชุมอีกครัง้
เลขานุ การที่ประชุม ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ ข้ อ 15 กาหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสาม
(1/3) กรรมการที่ พ้ น จากตาแหน่ง อาจได้ รั บ เลือ กให้ ก ลับ เข้ า มารั บ ต าแหน่งอี ก ได้ และข้ อ บังคับ ของบริ ษัท ฯ ข้ อ 36 (4)
กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญประจาปี “พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ” ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ได้ แก่
(1) คุณกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(2) คุณคณิต
วัฒนวิเชียร
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
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(3) คุณกาญจนา ริ มพณิชยกิจ
กรรมการ /กรรมการบริ หาร
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรร
หากรรมการของบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ าตังแต่
้ วนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ ซึง่ เมื่อครบกาหนดเวลาไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามายังบริ ษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย) พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่
ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้นแต่ง ตัง้ กรรมการที่ พ้น จากตาแหน่ง ตามวาระ ทั ง้ 3 ท่า น กลับ เข้ า ดารงต าแหน่งเป็ นกรรมการ ใน
คณะกรรมการชุ ด เดิ ม และต าแหน่ ง เดิ ม ต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง เนื่ อ งจากบุค คลดัง กล่า ว เป็ นบุค คลที่ มี คุณ วุฒิ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และเป็ นผู้ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนเป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 ดังนันจึ
้ งเป็ นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมของบริ ษัทฯ
ต่อไปอีกวาระหนึง่
กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อในครั ง้ นี ้ ไม่ได้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หาร ในกิจการที่เป็ นคู่แข่งทาง
ธุรกิจหรื อ กิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และได้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษัท
แล้ วว่ามีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริ ษัท
บุคคลที่ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว ว่าบุคคลที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระนันจะสามารถให้
้
ความเห็นได้
อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
จานวนปี ในการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระ
จานวนปี รวมในการ
ได้ รับการ
รายชื่อ
ดารงตาแหน่ ง
แต่ งตัง้ ในปี
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564
คุณกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ
2559
5
คุณคณิต
วัฒนวิเชียร
2563
1
คุณปราโมทย์ ตาฬวัฒน์
2565
ได้ รับการแต่งตังเดื
้ อนมกราคม 2565
ข้ อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครัง้ นี ้ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 คิดเป็ นร้ อยละ 0.25
รายชื่อผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
คุณกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ
คุณคณิต
วัฒนวิเชียร
คุณกาญจนา ริ มพณิชยกิจ

จานวนหุ้น

สิทธิในการออกเสียง

0
0
2,034,100

0
0
2,034,100

ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น ส่งคาถามรายละเอี ยดและข้ อสงสัย ต่าง ๆ เมื่ อ ไม่มีผ้ ูถื อหุ้น ท่า นใดส่งคาถาม
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม แจ้ งต่ อ ท่ า นผู้ถื อ หุ้น ว่า การออกเสี ย งลงคะแนนแต่ ง ตัง้ กรรมการเป็ นรายบุค คล ได้ แ ก่
คุณกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ คุณคณิต วัฒนวิเชียร และคุณกาญจนา ริ มพณิชยกิจ ตามลาดับ โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการ
อนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตังกรรมการทั
้
งสามท่
้
านที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระข้ างต้ นที่ได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
4.1 อนุ มัติแต่ งตัง้ คุ ณกวีวัฒน์ ทรงสกุ ลเกียรติ กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
415,776,796 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 0.00)
งดออกเสียง
0
เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 0.00)
บัตรเสีย
0
เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 0.00)
4.2 อนุ มัติแต่ งตัง้ คุณคณิต วัฒนวิเชียร กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
415,776,796 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 0.00)
งดออกเสียง
0
เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 0.00)
บัตรเสีย
0
เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 0.00)
4.3 อนุ มัติแต่ งตัง้ คุณกาญจนา ริ มพณิชยกิจ กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริ หาร โดยที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
413,742,696 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 99.51)
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 0.00)
งดออกเสียง
2,034,100 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 0.49)
บัตรเสีย
0
เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 0.00)
หมายเหตุ: คุณกาญจนา ริ มพณิชยกิจ ถือหุ้นจานวน 2,034,100 หุ้น และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
และความโปร่งใส คุณกาญจนา ริ มพณิชยกิจ จึงได้ งดออกเสียงในวาระนี ้
จากนันประธานได้
้
เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าห้ องประชุมเพื่อดาเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2565
เลขานุ การที่ประชุม ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90
กาหนดให้ “ห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้ นแต่เป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัท ” และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 22 กาหนดให้ “กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ
โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2565 เป็ นรูปแบบรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม เงินบาเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
(สองล้ านบาทถ้ วน) โดยคานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ซึง่
สอดคล้ องกับสภาวะโดยทั่ว ไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทาหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ
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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 ามีการรับตาแหน่งมากกว่าหนึง่ ตาแหน่งให้ รับค่าตอบแทนเพียงตาแหน่งเดียว)
และในปี 2564 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ และเงินบาเหน็จให้ กรรมการเป็ นจานวนเงินรวม
ทังสิ
้ ้น 2,000,000 บาท
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดส่งคาถาม ประธาน
จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2565 ตามรายละเอียดที่ได้ นาเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว
ข้ างต้ น
เลขานุการที่ประชุม ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2565 เป็ นผลตอบแทนรู ปแบบรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม
เงินบาเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้ านบาทถ้ วน) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มี
มติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย
415,776,796 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 0.00)
งดออกเสียง
0
เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 0.00)
บัตรเสีย
0
เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 0.00)
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2565
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 โดยเชิญ
เลขานุการ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เลขานุ การที่ประชุม ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
ก าหนดให้ “ที่ ป ระชุม สามัญผู้ถื อหุ้น ประจ าปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และก าหนดจานวนเงิ น ค่าสอบบัญชี ของบริ ษัท ฯ ทุกปี
ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ” และมาตรา 121 กาหนดให้ “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ ใด ๆ ของบริ ษัท” และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 (6) กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญ
ประจาปี “พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ” และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 “ให้ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้ มี
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทกุ 5 ปี โดยบริ ษัทฯ สามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายใหม่ที่สงั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบ
บัญชีรายเดิมได้ ”
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการ
จัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษัทประจาปี 2565 นอกจากนันเมื
้ ่อได้ พิจารณาเปรี ยบเทียบปริ มาณงาน และอัตราค่า
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สอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่า บริ ษั ท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกาหนดให้
ผู้สอบบัญชีคนหนึง่ ต่อไปนี ้หรื อผู้สอบบัญชีทา่ นอื่นที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็ม
จี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และลงนามในรายงานการ
สอบบัญชี
1. นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก

ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 4795

2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 7789
3. นางสาวชนารัตน์ จันทร์ หวา

ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 9052

ทังนี
้ ้บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตังทั
้ ง้ 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/
หรื อ ไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้น
ของบริ ษั ท ฯ จึ ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ และเห็ น ควรเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ประจาปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่
เกิ น 1,200,000 บาท ค่าสอบบัญชี สาหรั บบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสาหรั บปี 2565 รวมจานวน 5,570,000 บาท ซึ่งค่าใช้ จ่าย
ดังกล่าวไม่รวมค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ ้นจริ งระหว่างการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังนางสาววิ
้
ภา
วรรณ ปั ทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรื อ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ทะเบียนใบอนุญาต
เลขที่ 7789 และ/หรื อ นางสาวชนารั ตน์ จันทร์ หวา ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 9052 หรื อผู้สอบบัญชี ท่านอื่นที่สานักงาน
ก.ล.ต.ให้ ความเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ ไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริ ษัท
ประจาปี 2565 และมีค่าสอบบัญชี ของบริ ษัทฯไม่เกิน 1,200,000 บาท และค่าสอบบัญชีสาหรับบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ น
จานวนเงิน 5,570,000 บาท ซึง่ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ ้นจริ งระหว่างการปฏิบตั ิ งาน
จานวนปี ของผู้สอบบัญชี ที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2564
รายชื่อผู้สอบบัญชี

เลขทะเบียนใบอนุญาต

จานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท

นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก

4795

2

นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรตพงศ์

7789

0

นางสาวชนารัตน์ จันทร์ หวา

9052

0

ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดส่งคาถาม ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2565
เลขานุ การที่ประชุม ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นทังหมดที
้
่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่า ตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 โดยแต่งตังนางสาว
้
วิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรื อ นางสาวเนาวรั ตน์ นิธิเกี ยรติพงศ์ ทะเบียน
ใบอนุญาตเลขที่ 7789 และ/หรื อ นางสาวชนารัตน์ จันทร์ หวา ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 9052 หรื อผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่
สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ ประจาปี 2565 และมีค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯไม่เกิน 1,200,000 บาท และค่าสอบบัญชีสาหรับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
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รวมเป็ นจานวนเงิน 5,570,000 บาท ซึง่ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ ้นจริ งระหว่างการปฏิบตั ิงาน โดยที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

415,776,796
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(คิดเป็ นร้ อยละ
(คิดเป็ นร้ อยละ
(คิดเป็ นร้ อยละ
(คิดเป็ นร้ อยละ

100.00)
0.00)
0.00)
0.00)

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
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 ”
คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี ้เพื่อเปิ ดโอกาสแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดไว้ ในการประชุมครัง้ นี ้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่ องอื่นๆหรื อซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่าง ๆ
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงแจ้ งต่อที่ประชุมว่าถ้ ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย ต้ องการสอบถาม
เพิ่ ม เติ ม หรื อ ต้ อ งการแสดงความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งอื่ น ๆ สามารถติ ด ต่ อ เข้ า มายัง บริ ษั ท ฯ ได้ ที่ โทรศัพ ท์ 02-455-2888
โทรสาร 02-455-2763 หรื อติดต่อมาที่ เลขานุการบริ ษัท / นักลงทุนสัมพันธ์ คุณนิตา ตรี วีรานุวฒ
ั น์ E-mail: nita@takuni.com
ติดต่อผ่านเว็ปไซด์ของบริ ษัทในหน้ าสาหรับนักลงทุน www.takunigroup.com
ประธาน ได้ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี ้ และปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 14.45 น.

ลงชื่อ................................................................ประธานที่ประชุม / ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ )

ลงชื่อ.................................................................เลขานุการบริษัท
(นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ )
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