
 

       

     หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้  
 

คร้ังที ่1/2565 
 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

วันศุกรท์ี ่9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. 
ลงทะเบียนต้ังแต่เวลา 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
อาคารทาคูนิ เลขที ่140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย ์

ถนนกาญจนาภเิษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 
 

 

 

 

 

โปรดน ำแบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชมุซึ่งพมิพบ์ำร์โคด้มำในวนัประชมุ 
 
 
 
 

งดแจกของที่ระลึก  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางที่หน่วยงานก ากบัดแูลบรษิัทจดทะเบียน 
ไดร้ณรงคใ์หล้ด/เลิกการแจกของที่ระลกึในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

บรษิัทฯ ยงัคงจดัอาหารว่างไวร้บัรองส าหรบัผูถื้อหุน้ หรือ 
ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาร่วมประชมุ ( 1 ท่านต่อ 1 ชุด ) 



 

 

 

 
วนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 
เรื่อง การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 
เรียน ผูถื้อหุน้  บรษิัท  ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
 ตามที่บรษิัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ไดก้ าหนดใหม้ีการจดัประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565
ในวนัศุกรท์ี่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชัน้ 3 อาคารทาคูนิ เลขที่ 140/1 ถนนกาญจนาภิเษก 
ซอยนาวีเจรญิทรพัย ์แขวงบางแค  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 10160 นัน้ 
  
โปรดทราบ   ภายใตส้ถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุน้
พิจารณามอบฉันทะใหน้ายสัตวแพทยป์ราโมทย ์ตาฬวฒัน์ กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเขา้ประชุมดว้ยตนเอง  
อย่างไรก็ตาม ในกรณีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง บรษิัทฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้ปฏิบตัิตามค าแนะน าการควบคมุโรค กระทรวง
สาธารณสขุ เรื่องการป้องกนัควบคมุโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงัต่อไปนีอ้ย่างเครง่ครดั 
 ค าแนะน าส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

1. ควรงดเขา้รว่มกิจกรรม  หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ 
2. ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม ควรจดัเตรียมหนา้กากอนามยัและแอลกอฮอลเ์จล ส าหรบัใชข้องตนเองใหเ้พียงพอ  

และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยน า้และสบู่หรือแอลกอฮอลเ์จล การสวมใส่
หนา้กากอนามยั 

3. หากพบว่าตนเองป่วยหรือเริ่มป่วย  ควรติดต่อขอรบัการตรวจรกัษาตามขั้นตอน และหากอาการป่วยนั้น
เขา้ไดก้บัโรคในระบบทางเดินหายใจควรงดเขา้กิจกรรมทนัที 

4. หากสังเกตเห็นผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน า้มูก ผิดปกติ ควรแนะน าให้ผู้มีอาการติดต่อ
เจา้หนา้ที่ ณ จดุคดักรองทนัที   

5. หลีกเล่ียงการอยู่ใกลช้ิดกบัผูม้ีอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป่้ายที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจที่ไม่
ป้องกนัตวัเอง 

ทั้งนี ้เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน บริษัทไดจ้ัดให้มีกระบวนการการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายของผูม้าประชุมทุกท่านก่อนเขา้ประชุม และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้มีไข้สูงเกิน 37.5 องศา เข้าร่วม
ประชุม 
                                                                                 
                                                                                          

           

  
 

  



 

 

 

สารบัญ 
          หน้าที ่

หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565       1   
 
สิ่งทีส่่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือ คร้ังที ่1/2565  
 
ล าดบัท่ี 1   ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565       4 
ล าดบัท่ี 2   สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยแ์ละการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั   17 
ล าดบัท่ี 3   รายการความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ต่อการท ารายการขายสินทรพัย ์    - 
 และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั กรณีการจ าหน่ายที่ดินพรอ้มอาคารส านกังาน  

และส่ิงปลกูสรา้งใหบ้คุคลเก่ียวโยงกนั       
ล าดบัท่ี 4   ขอ้บงัคบับรษิัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  38          
ล าดบัท่ี 5   ขอ้มลูกรรมการอิสระท่ียงัด ารงต าแหน่งเพื่อรบัการมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้   41 
ล าดบัท่ี 6    ขัน้ตอนการลงทะเบยีน วิธีการมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน   42 
ล าดบัท่ี 7    แบบฟอรม์ลงทะเบียนเขา้รว่มการประชมุ        - 
ล าดบัท่ี 8   แผนท่ีตัง้การจดัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565     46         
ล าดบัท่ี 9  หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค. )       47 
  ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR CODE    สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

รายการความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ต่อการท ารายการขายสินทรพัย ์
และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั กรณีการจ าหน่ายที่ดินพรอ้มอาคารส านกังาน 

และส่ิงปลกูสรา้งใหบ้คุคลเก่ียวโยงกนั 



 

1 

TG 111/ 2565 
    วนัท่ี 21 พฤศจิกายน  พ.ศ.2565 

 
เรื่อง      ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 
เรยีน     ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (เอกสารแนบ 1) 
 2. สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (เอกสารแนบ 2) 

3. รายการความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ  ต่อการท ารายการขายสินทรพัย ์และรายการท่ีเก่ียว
โยงกัน กรณีการจ าหน่ายที่ดินพรอ้มอาคารส านกังาน และส่ิงปลกูสรา้งใหบุ้คคลเก่ียวโยงกัน (เอกสาร
แนบ 3) 

                        4. ขอ้บงัคบับรษิัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุ้น (เอกสารแนบ 4) 
                     5. ขอ้มลูกรรมการอิสระท่ียงัด ารงต าแหน่งเพื่อรบัการมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ (เอกสารแนบ 5) 
                 6. ขัน้ตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน (เอกสารแนบ 6) 
 7. แบบฟอรม์ลงทะเบียนเขา้รว่มการประชมุ (เอกสารแนบ 7) 
                     8. แผนท่ีตัง้การจดัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 (เอกสารแนบ 8) 
      9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (เอกสารแนบ 9) 
 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดม้ีมติในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 9/2565 
เมื่อวันพุธที่  26 ตุลาคม 2565 ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2565 ในวันศุกร์ที่  9 ธันวาคม พ.ศ.2565                             
เวลา 14.00 น. (ก าหนดเวลาลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 12.00 น.) ณ หอ้งประชมุชัน้ 3 อาคารทาคนูิบรษิัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน)  เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ไดจ้ัดขึน้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 

โดยไดจ้ดัท าส าเนารายงานการประชุมแลว้เสร็จภายใน 14 วนั และไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทเมื่อวนัที่ 5 พฤษภาคม  2565 และไดจ้ดัส่งส าเนารายงาน
การประชมุ (ตามสิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่1)  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รว่มกนัพิจารณาและรบัรอง 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึ่ง
คณะกรรมการเห็นว่าไดม้ีการบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งใหท้ี่ประชุมรบัรอง โดยบริษัทไดเ้ผยแพร่รายงานการประชมุ
ดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบรษิัทตัง้แต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 พรอ้มทัง้แนบในหนงัสือเชิญประชมุนี  ้

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายทีด่ินและอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ 9/2565  ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 ตุลาคม 2565 ไดอ้นุมัติใหบ้ริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย
บริษัทถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99  จ าหน่ายที่ดินพรอ้มอาคารส านกังานและส่ิงปลูกสรา้ง ซึ่งตัง้อยู่ที่ซอยนาวีเจริญ



 

2 

ทรพัย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมีเนือ้ที่ดินรวม 4 ไร ่0 งาน 68 ตารางวา (1,668 ตารางวา) 
ใหแ้ก่บริษัท บาบูนเบส จ ากัด ซึ่งมีนายฐากูร ตรีวีรานุวฒัน ์และนางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ เป็นผูถื้อหุน้ ในมลูค่า 
120,000,000 บาท (หนี่งรอ้ยยี่สิบลา้นบาท) ซึ่งเป็นการจ าหน่ายทรพัยสิ์นใหก้ับนิติบุคคลที่เขา้ข่ายเป็นบุคคลเก่ียวโยง
ของบรษิัท โดยมีรายละเอียดของสารสนเทศปรากฎ (ตามสิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่2) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทและบุคคลที่มีส่วนไดส่้วนเสีย            
มีความเห็นว่า เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีพืน้ที่ใชส้อยในที่ดินและอาคารส านักงานมากเกินความจ าเป็น การท า
รายการจ าหน่ายทรพัยสิ์นดังกล่าวจะเป็นประโยชนต์่อบริษัท  หากกลุ่มบริษัทสามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นไดใ้นราคาที่
เหมาะสม จะท าใหก้ลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใชห้มนุเวียนในการด าเนินงานมากขึน้ รวมทัง้ช่วยใหส้ามารถด าเนินธุรกิจ
ตามแผนธุรกิจและ  กลยทุธข์องบรษิัท ที่จะมุ่งเนน้การสรา้งผลก าไรจากธุรกิจหลกัของบรษิัทไดอ้ย่างชดัเจนยิ่งขึน้ พรอ้ม
ทัง้ควรน าเสนอรายการความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ต่อการท ารายการขายสินทรพัยแ์ละรายการที่เก่ียวโยง
กนั ต่อผูถื้อหุน้ (ตามสิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3) 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่3  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ . 2535 มาตรา 105 วรรค 2 
ก าหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได”้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรบรรจุวาระนี ้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเสนอใหท้ี่
ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดไวใ้นการประชุมครัง้นี ้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้
ถือหุน้บริษัท ทาคูนิ  กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เขา้ร่วมประชุมในศกุรท์ี่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ
ชัน้ 3  บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่  140/1 ซอยนาวีเจริญทรพัย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบาง
แค กรุงเทพมหานคร   และเพื่อใหก้ารลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชมุผูถื้อหุน้สะดวกรวดเรว็ บรษิัทฯ จะจดัใหม้ีการลงทะเบยีน
ผูเ้ขา้รว่มประชมุตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป  

บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ฉบบันี ้ รายงานการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2565  พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชมุ และแบบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
ไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัท ที่ www.takunigroup.com 

ผูถื้อหุน้ท่ีมารว่มประชมุดว้ยตนเอง กรุณาถือบตัรประจ าตวัประชาชนมาแสดง ส่วนผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถ
เขา้ประชุมดว้ยตนเองได ้ บริษัทไดเ้ผยแพร่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น) แบบ ข. 
และแบบ ค. (แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที ่9) พรอ้มอากรแสตมป์ 20 บาท ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทเพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้สามารถใชไ้ดต้ามความเหมาะสมดว้ย พรอ้มแนบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้
ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม และน ามามอบใหท้ี่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม  ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้ัง้แบบ ก. หรือแบบ 
ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได ้(หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรบัไดท้ี่เลขานุการบริษัท หรือดาวน์
โหลดแบบฟอรม์จากเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ไดท้ี่ www.takunigroup.com )  

http://www.takunigroup.com/
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ทัง้นีบ้รษิัทฯ ขอแนะน าใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะ
ที่ละเอียด  ชดัเจน  ตายตวั  

ผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบรษิัทฯ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ
เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน บรษิัทฯ มีกรรมการอสิระท่ีสามารถรบัมอบฉนัทะได ้ดงันี ้

(1)  นายสตัวแพทยป์ราโมทย ์ ตาฬวฒัน ์  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
โปรดดรูายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะตาม (สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่5) 
 

ในกรณีที่ท่านมีความประสงคท์ี่จะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน
ท่าน ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ส่งหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของท่านที่ลงลายมือชื่อ กลบัมาที่บรษิัทล่วงหนา้
ก่อนวนัประชมุ    

บรษิัทฯ ใครข่อใหท้่านผูถื้อหุน้ไดโ้ปรดทราบและปฏิบตัิตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่มประชมุผูถื้อ
หุน้ การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนดงัที่ก าหนดในเอกสาร (สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่6) และเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน าหนงัสือนดัประชมุ แบบฟอรม์การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยนัตนใน
การ เขา้รว่มประชมุดว้ย (สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่7) 

นอกจากนัน้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก บรษิัทฯ ไดจ้ดัท าแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้  (สิ่ง
ทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8)  

ทัง้นีเ้พื่อใหท้่านผูถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชุมรวมทัง้เป็นการรกัษาสิทธิประโยชนข์องท่านอย่าง
เต็มที่หากท่านมีค  าถามที่ตอ้งการใหช้ีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอในครัง้นีส้ามารถส่งค าถามล่วงหนา้มาที่
บรษิัทฯ โดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกสม์าที่เลขานกุารบรษิัท nita@takuni.com  หรือโทร 0-2455-2888 ต่อ 811 (งดแจก
ของช ารว่ย) โทรสารหมายเลข 02-455-2763  อนึ่ง บรษิัทไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 1/2565 (Record Date) ในวนัพธุที่ 9 พฤศจิกายน 2565 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายประเสรฐิ ตรีวีรานวุฒัน)์ 
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิไดท้ี่  :  นางสาวนิตา ตรวีีรานวุฒัน ์
               เลขานกุารบรษิัท โทร 02-455-2888 ต่อ 811 โทรสาร  02-455-2763 
                           E-mail : nita@takuni.com  
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
วนัองัคารที่ 26 เมษายน 2565 
ณ หอ้งประชมุชัน้ 3 อาคารทาคนูิ 

เลขที่ 140/1 ซอยนาวเีจรญิทรพัย ์ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 
 
เปิดประชุมเวลา  14.00 น. 

คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน ์ ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุ ประธานฯ กล่าวเปิดการ
ประชุมและแจง้ต่อที่ประชุมว่า ขณะที่เริ่มการประชุมมีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองจ านวน 20 รายและผูร้บัมอบฉันทะ
จ านวน  6 ราย รวมทั้งหมดเป็นจ านวน 26 ราย นับจ านวนหุ้นไดท้ั้งสิน้ 415,776,796 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 51.97 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ครบเป็นองคป์ระชมุ ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท 

    คุณฐิติมา ธนาปกิจ เลขานุการที่ประชุม  ไดช้ีแ้จงใหทุ้กท่านทราบว่าเนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาด
ของ   โคโรน่าไวรสั 2019 บริษัทฯ ไดใ้ชม้าตรการการเวน้ระยะห่างอย่างเคร่งครดั โดยจัดพืน้ที่ออกเป็น 2 หอ้งประชุม 
ไดแ้ก่ ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมย่อยส าหรบัคณะกรรมการ โดยในห้องประชุมย่อยมีการเชื่อมต่อระบบแบบ 
online เพื่อให ้สามารถเขา้ร่วมการประชุมไดเ้หมือนกับการประชมุในหอ้งใหญ่ ทัง้นี ้บริษัทขอความร่วมมือทุกท่านสวม
หนา้กากอนามยั และปิดเสียงโทรศพัทม์ือถือตลอดเวลาที่เขา้รว่มประชมุ 

เลขานุการทีป่ระชุม ไดแ้นะน าคณะกรรมการบรษิัท  คณะผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ที่ปรกึษากฎหมาย 
ที่เขา้รว่มประชมุดงันี ้
กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารทาคูนิ 

1. คณุประเสรฐิ ตรีวีรานวุฒัน ์  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง /     
ประธานกรรมการต่อตา้นการทจุรติ 

2. คณุกววีฒัน ์         ทรงสกลุเกียรติ        กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 
                                                                    สรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน                        

3. คณุนิตา  ตรีวีรานวุฒัน ์  ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / 
กรรมการผู้จัดการ  / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย /  รอง
กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Online ซ่ึงอยู่ในห้องประชุมย่อย 
1. คณุคณิต  วฒันวเิชยีร  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2. คณุปราโมทย ์ ตาฬวฒัน ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 
                                                                            พิจารณาค่าตอบแทน 
3. คณุสมชยั กา้นบวัแกว้  กรรมการ /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4. คณุกาญจนา รมิพณิชยกจิ  กรรมการ 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุในครัง้นีค้ิดเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมดของบรษิัท 
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คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารทาคนิู 
           คณุฐิติมา            ธนาปกิจ  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและฝ่ายการเงิน 

(ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ) 
ทีป่รึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Online 
          คณุสพุฒัน ์ ตรงสวสัด ์ ผูจ้ดัการส านกังาน  ส านกักฎหมาย สพุฒัน ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Online 

คณุวิภาวรรณ    ปัทวนัวิเวก ผูต้รวจสอบบญัชี จากบรษิัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสกัขพียานในการนับคะแนน 

คณุดวงพร ปรีดีชม เป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากคณุสมไทย พงศช์ยักรุง ท าหนา้ที่เป็นตวัแทนผูถื้อหุน้เขา้รว่ม
สงัเกตการณ ์และเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 

 คณุวิไลพร อคัรพลวงศ ์
 

ประธาน  มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการประชุม  และวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน  ในวาระต่าง ๆ  โดยเลขานุการฯ  ไดช้ีแ้จงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  การออกเสียงลงคะแนน  
การนบัคะแนน  และการประกาศผลคะแนนใหท้ี่ประชมุไดร้บัทราบ ดงันี ้
การสอบถามหรือแสดงความเหน็ 

ขอใหท้่านผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มีขอ้สงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะน าตัวโดยแจง้  ชื่อ -
นามสกุล และแจง้เรื่องที่ตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนัน้ ขอใหเ้ป็น
การสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชมุ เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง 

เมื่อท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งทะเบียนแลว้ ท่านจะไดร้บับตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการ
ออกเสียงลงคะแนนนัน้ ให ้1 หุน้มีสิทธิออกเสียงได ้1 เสียง  

ในการประชมุแต่ละวาระนัน้ ท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งยื่นบตัรลงคะแนนใหต้รงกับวาระที่มีการเรียก
เก็บบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ  

ท่านใดเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงให้ท่านกรอกใบลงคะแนนเสียง ท่ีบริษัทฯ จัดให้ และมอบให้
เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ  

หากท่านท าเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบตัรเสีย ยกเวน้ผูถื้อหุน้ต่างประเทศที่
แต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทย  

ในกรณีที่ท่านไม่ไดด้  าเนินการตามที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ บรษิัทฯ จะถือว่าท่านเห็นชอบกบัวาระท่ีไดน้ าเสนอ 
ในกรณีผู้รับมอบฉันทะที่ยื่นใบมอบฉันทะ แบบ ข . ซึ่งผู้ถือหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษัทฯ ไดน้ า

คะแนนเสียงของท่านไปบันทึกไว้ในระบบเพื่อลงมติส าหรับวาระนั้นๆ แล้ว  โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ตอ้งกรอกแบบ
ลงคะแนนใดๆ อีกเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงใน
วาระถดัไป  

ทัง้นี ้เมื่อสิน้สดุการประชมุฯ บรษิัทฯ ขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทกุท่าน มอบใบลงคะแนน
ที่เหลือทัง้หมดใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ เพื่อน าคะแนนของท่านไปบนัทึกไวใ้นระบบการนบัคะแนน 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธาน จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้
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วาระที ่1  รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2564 
  เลขานุการที่ประชุม  เชิญคุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ ในฐานะกรรมการบริหาร เป็นผู้ชีแ้จงรายงานกิจการ

ประจ าปี 2564   
  คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน ์ ประธานกรรมการบริหาร  ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของกลุม่

บรษิัทในระหว่างปี 2564 ดงัรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มบรษิัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) แบง่โครงสรา้งการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้

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

ด าเนินธุรกิจจัดหา จัดจ าหน่ายก๊าซ LPG  (ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิง ตามมาตรา 7 ของ
พระราชบญัญัติการคา้น า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ.2543) ใหแ้ก่ภาคขนส่งและอตุสาหกรรมเป็นหลกั  

นอกจากนี ้TG มีการลงทุนถือหุน้ใน บริษัท เอ็กซแ์ซค เรียลเอสเตท จ ากัด (EXACT Real Estate) ในสดัส่วน 40% 
เพื่อพฒันาโครงการหมู่บา้นจดัสรร “ทวีเพชรเกษม-กาญจนาภิเษก” ในรูปแบบบา้นแฝด 3 ชัน้ สไตลโ์มเดิรน์ลกัชวัรี่ โดยมี
การเปิดตวัแลว้เมื่อเดือนกมุภาพนัธ ์2564 ซึ่งปัจจบุนัมีลกูคา้จองบา้นทัง้หมด 77 ยนูิต จากทัง้หมด 93 ยนูิต คิดเป็นอตัรา
การจอง 83% โดยคาดว่าสามารถเริ่มโอนไดภ้ายในช่วงกลางปี 2565 และคาดว่าสามารถโอนบา้นไดท้ัง้หมดในปี 2566 

2. บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากัด : TT 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ด าเนินธุรกิจติดตัง้ระบบก๊าซรถยนต ์และบริการรบัเหมาก่อสรา้งแก๊สและน า้มนั ในลกัษณะ 
Engineering Procurement Construction โดยมีการลงทุนถือหุ้นใน บริษัท ซีเอแซด (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
(CAZ) ในสัดส่วน 36% ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์mai  และ CAZ ถือหุน้ในบริษัท เจเคอีซี 
จ ากดั (JKEC) ในสดัส่วน 73%   

ในระหว่างปี 2564 TT มีการลงทุนในบริษัท ในบริษัท วัชพืชไทย จ ากัด โดยถือหุน้ในสัดส่วน 50% เพื่อด าเนิน
ธุรกิจการปลูกกัญชง ซึ่งไดร้บัใบอนุญาตปลูกในเดือนตุลาคม 2564 และไดเ้ริ่มปลูกรอบแรกบนพืน้ที่ชัน้ 2 ของอาคาร
ดา้นหลงัอาคารส านกังานทาคนูิ  
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3. บริษัท จีแก๊ส โลจิสตกิส ์จ ากดั : GGAS  

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ด าเนินธุรกิจขนส่งทางบก โดย GGAS เป็นผู้ขนส่งที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 ของ
พระราชบญัญัติการคา้น า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ.2543 ท าหนา้ที่ใหบ้ริการขนส่งวตัถุอนัตรายและวสัดุก่อสรา้งทางบก ใหก้ับ
กลุ่มบรษิัทฯ และลกูคา้ภายนอก 

4. บริษัท ราชพฤกษว์ิศวกรรม จ ากัด : RE 

ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย  ด าเนินธุรกิจบรกิารทดสอบและตรวจสอบดา้นความปลอดภยัทางวิศวกรรม ส าหรบัระบบงาน
ท่อก๊าซและอุปกรณน์ิรภยัส าหรบัอุตสาหกรรมและสถานีบริการไปจนถึงการใหบ้ริการตรวจสอบระบบก๊าซส าหรบัยาน
ยนตต์ามที่กฎหมายก าหนด โดยในปี 2563 มีการลงทุนถือหุน้ในบริษัท ซอรบ์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (SORB) ในสัดส่วน 
47% และ ถือหุน้ในบรษิัท เซอรแ์มช จ ากดั (SERMASCH) ในสดัส่วน 47% ซึ่งทัง้ 2 บรษิัทนีถื้อเป็นบรษิัทรว่ม 

5. บริษัท ทาคูนิ เทรดดิง้ จ ากัด : TD 
ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ด าเนินธุรกิจผลิต ประกอบ และจ าหน่ายอปุกรณร์ถยนต ์มอเตอรไ์ซค ์รถยนตไ์ฟฟ้า มอเตอรไ์ซค์

ไฟฟ้า และหรือผลิตภณัฑอ์ื่นท่ีเก่ียวเนื่องทกุชนิด โดยไดล้งทนุในบรษิัท อีฮ้่าว มอเตอร ์จ ากดั (Yi Hao Motor) โดยถือหุน้
ในสดัส่วน 40% ซึ่งถือเป็นบรษิัทรว่ม 

6. บริษัท ทาคูนิ แลนด ์จ ากดั : TL 
ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยระหว่างปี 2563 ไดข้ายที่ดินใหก้บับรษิัท EXACT Real 

Estate เพื่อพฒันาโครงการหมู่บา้นจดัสรร “ทวีเพชรเกษม-กาญจนาภิเษก” เรียบรอ้ยแลว้ 
 

              ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ  
เลขานุการทีป่ระชุมแจง้ต่อท่านผูถื้อหุน้ว่า  วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเนื่องจากเป็นเรื่องแจง้เพื่อทราบ 

 มติ ที่ประชมุรบัทราบรายงานกจิการประจ าปี  2564 
 
วาระที ่2  พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี ส าหรับรอบบัญชีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

ประธาน  ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี ส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2564                   
โดยเชิญคุณฐิติมา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน  เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่
ประชมุเพื่อพิจารณา  โดยไดช้ีแ้จงผลการประกอบการของกลุ่มบรษิัทปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้   
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 รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ ส าหรบัปี 2564 จ านวน 2,792.20 ลา้นบาท ลดลง 11.34% จากปี 2563 ที่มี
รายไดจ้ านวน 3,078.34 ลา้นบาท โดยรายไดท้ี่ลดลงเกิดจากการจ าหน่าย LPG ลดลง จ านวน 100 ลา้นบาท ประกอบ
กับเมื่อไตรมาสที่ 3 ปี 2563 งานรบัเหมาก่อสรา้งคลังแก๊สไดเ้สร็จสิน้และส่งมอบเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งท าใหร้บัรูร้ายไดใ้น
ระหว่างปี 2563 จ านวน 103 ลา้นบาท นอกจากนีใ้นปี 2563 มีรายไดจ้ากการขายที่ดินจ านวน 119 ลา้นบาท ใหก้ับ
บริษัทย่อย เพื่อท าโครงการหมู่บา้นจดัสรร “ทวีเพชรเกษม-กาญจนาภิเษก” ทัง้นี ้สดัส่วนรายไดห้ลกัในปี 2564 มาจาก
ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้งคิดเป็น 80%  รายไดจ้ากธุรกิจจ าหน่าย LPG คิดเป็น 15% ไม่แตกต่างจากปี 2563 ซึ่งมีสัดส่วน
รายไดจ้ากธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้งและจ าหน่าย LPG ในสดัส่วน 76% และ 16% ตามล าดบั 

 ส าหรบัก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในปี 2564 จ านวน 63.15 ลา้นบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้จากปีก่อน 
97% ที่มีจ านวน 32.36 ลา้นบาท  เนื่องจากโครงการรบัเหมาก่อสรา้งน า้มนัและแก๊สที่ไดร้บัการว่าจา้งในไตรมาส 3 มี
อตัราก าไรค่อนขา้งสงู  

  

 
  

ฐานะทางการเงิน 

2,438.22 ล้านบาท 2,722.32 ล้านบาท 
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 สินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 2,722.32 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนที่มีจ านวน 2,438.22 
ลา้นบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ 11.65% สาเหตหุลกัเกิดจาก ลกูหนีท้างการคา้และสินทรพัยต์ามสญัญา จ านวน 1,035.06 
ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนที่มีจ านวน 789.27 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี ้การค้าเพิ่มขึน้จ านวน 120.48 ล้านบาท 
เนื่องจากการเรียกเก็บเงินค่าบริการจากลูกคา้ในระหว่างงวด แต่ยังไม่ถึงก าหนดช าระเงิน  โดยเฉพาะลูกหนีจ้ากการ
ใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งน า้มนัและแก๊ส และรายไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ จากงานรบัเหมาก่อสรา้งน า้มนัและแก๊สเพิ่มขึน้
จากปีก่อนจ านวน 110.69 ลา้นบาท 

 ส าหรับหนีสิ้น เจ้าหนีก้ารคา้และหนีสิ้นตามสัญญา จ านวน 690.68 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนที่มีจ านวน 
418.46 ลา้นบาท  เนื่องจากเจา้หนีก้ารคา้เพิ่มขึน้ 123.51 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจา้หนีค้่าสินคา้ บรกิาร และค่าจา้ง
ผูร้บัเหมางานก่อสรา้งน า้มนัและแก๊สในระหว่างงวด ประกอบกบัหนีสิ้นท่ีเกิดจากสญัญา (เงินรบัล่วงหนา้ค่างานก่อสรา้ง
และรายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหนา้) เพิ่มขึน้จ านวน 148.70 ลา้นบาท เนื่องจากการรบัเงินรบัล่วงหนา้ของโครงการรบัเหมา
ก่อสรา้งน า้มนัและแก๊สที่ไดร้บัการว่าจา้งในไตรมาส 3 เพิ่มขึน้ ทั้งนี ้เงินกูย้ืมจากสถาบันการเงิน จ านวน 499.80 ลา้น
บาท ลดลงจากปีก่อนที่มีจ านวน 632.05 ลา้นบาท  เนื่องจากมีการจ่ายช าระคืนในระหว่างปี  

 ส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 1,348.18 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนที่มีจ านวน 1,229.64 ลา้นบาท เนื่องจากก าไร
เบ็ดเสร็จระหว่างงวดในปี 2564 จ านวน 152.58 ลา้นบาท และการจ่ายเงินบันผลใหแ้ก่บุคคลภายนอกจ านวน 34.04 
ลา้นบาท 

กระแสเงินสดส าหรบักลุ่มบรษิัทส าหรบั ปี 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
ส าหรับปี  2563 2564  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ตน้งวด  121.56  472.60  

กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  199.88  320.16  

กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ  (61.55)  (64.64)  

กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหางาน  212.71  (202.29)  

กระแสเงนิสดและรายการเปรียบเทยีบเท่าเงนิสด – ปลายงวด 472.60 525.83 
 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้อนุมัติงบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทย่อย  และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งประกอบดว้ย  งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะ
กิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของ บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และได้
ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนมุตัิของคณะกรรมการบรษิัทแลว้  

 ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ 
คุณวิไลพร อัครพลวงศ ์ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดงันี ้ 
- จากผลการด าเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มียอดจ าหน่ายแก๊สลดลง และหากยอดจ าหน่ายแก๊สมีแนวโนม้

ลดลงอย่างต่อเนื่อง บรษิัทฯ มีวิธีการรบัมืออย่างไร 
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน ์ประธานกรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จง้ตอบค าถามของ คณุวิไลพร อคัรพลวงศ ์ดงันี ้
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- การจดัจ าหน่ายแก๊สมีแนวโนม้ลดลงมาตัง้แต่ปี 2558 จากเดิมบริษัทฯ มีสดัส่วนรายไดจ้ากการจ าหน่ายแก๊ส
ในอัตรา 90% ของรายไดร้วม โดยในปี 2564 ปริมาณการจ าหน่ายแก๊สลดลงอยู่ที่ 15% ของรายไดร้วม บริษัทฯ จึงมี
แนวทางขยายธุรกิจอื่น เช่น ขยายการลงทุนไปในธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง ธุรกิจทดสอบและตรวจสอบดา้นความปลอดภยั
ทางวิศวกรรม และธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยด์งั เช่น โครงการทวี ทัง้นี ้ต่อไปคาดว่าธุรกิจแก๊สยงัมีแนวโนม้ลดลงอีก 
บรษิัทฯ ไดว้างแผนการลงทนุในธุรกิจอื่น เพื่อเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่บรษิัทฯ 

เลขานุการทีป่ระชุม ชีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบว่ามติในวาระนี ้ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย   415,776,796 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 
งดออกเสียง      0 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 
บตัรเสีย    0     เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 
 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงนิปันผล 
ประธาน  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล โดยเชิญ

เลขานกุารที่ประชมุเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณา 
เลขานุการที่ประชุม ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบว่าส าหรบัปี 2564  บริษัทฯ มีก าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการจ านวน 20.33 ลา้นบาท บรษิัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้
ตามมาตรา 116  แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 45 ซึ่งก าหนด

ว่า “บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน”          

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิในแต่ละปี  จากการประชมุ
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 3/2565 วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2565 ที่ประชมุมีมติใหจ้่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.025 บาท 
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิน้จ านวน 20.00 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 98.38 ของก าไรสะสม โดยบริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการ
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 และไดจ้ดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานประจ าปี ไวเ้ป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 คิดเป็นจ านวนเงิน 1.05 ลา้นบาท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  อนุมตัิจดัสรรก าไรประจ าปี 
2564 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่ไดเ้รียนไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่งค าถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียงพิจารณาอนุมตัิ
จดัสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 

เลขานุการทีป่ระชุม ชีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบว่ามติในวาระนี ้ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติ  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล โดยที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติ
อนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้



 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

11 

เห็นดว้ย   415,776,796 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 

ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 

งดออกเสียง      0 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 

บตัรเสีย    0     เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 

 

วาระที ่4   พิจารณาอนุมัติแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ  
ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ   โดยเชิญ

เลขานกุารที่ประชมุเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุเพื่อพิจารณา 
ทัง้นีเ้พื่อเป็นไปตามหลกัธรรมมาภิบาล  และความโปร่งใส  ประธานจึงเรียนเชิญกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 

ไดแ้ก่ คุณกวีวฒัน ์ทรงสกุลเกียรติ  คุณคณิต วฒันวิเชียร และคุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ ออกจากหอ้งประชุมเพื่อเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถาม และแสดงขอ้คิดเห็นไดอ้ย่างเต็มที่และเมื่อเสร็จสิน้การลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ ประธาน
จะเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านเขา้มาในท่ีประชมุอีกครัง้ 

 

เลขานุการที่ประชุม ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ก าหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได้ และขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ขอ้ 36 (4) ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัประจ าปี “พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ ” ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  ในครัง้นี ้มีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

(1)  คณุกวีวฒัน ์   ทรงสกลุเกียรติ      ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(2)  คณุคณิต    วฒันวิเชียร            กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ  
(3)  คณุกาญจนา     รมิพณิชยกิจ         กรรมการ /กรรมการบรหิาร 
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตาม

กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้ตัง้แต่วนัที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ซึ่งเมื่อครบก าหนดเวลาไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบคุคลเขา้มายงับรษิัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย) พิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้แต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ใน
คณะกรรมการชุดเดิม และต าแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ ์อนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และเป็นผูท้ี่ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความ
รบัผิดชอบ มีความระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติ  ตลอดจนเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 ดังนั้นจึงเป็นผูท้ี่มีความเหมาะสมที่จะกลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมของ
บรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในคร้ังนี ้  ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหาร  ในกิจการที่เป็นคู่แข่ง
ทางธุรกิจหรือ  กิจการที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ
คณะกรรมการบรษิัทแลว้ว่ามีคณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบกิจการของบรษิัท 
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บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้  ว่าบุคคลที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระนัน้จะสามารถใหค้วามเห็น
ไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

จ านวนปีในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 
 

รายชื่อ 
ได้รับการ
แต่งตั้งในปี 

จ านวนปีรวมในการ 
ด ารงต าแหน่ง  

ณ วันที ่31 ธ.ค. 2564 
คณุกววีฒัน ์     ทรงสกลุเกียรติ   2559 5 
คณุคณิต          วฒันวิเชียร 2563 1 
คณุปราโมทย ์    ตาฬวฒัน ์ 2565 ไดร้บัการแตง่ตัง้เดือนมกราคม 2565 

 

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการทีเ่สนอชื่อในคร้ังนี ้ณ วันที ่18 มีนาคม 2565 คิดเป็นร้อยละ 0.25 
 

รายชื่อผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 

จ านวนหุ้น 
 

สิทธิในการออกเสียง 

คณุกววีฒัน ์    ทรงสกลุเกียรติ    0 0 
คณุคณิต         วฒันวิเชียร          0 0 
คณุกาญจนา    รมิพณิชยกิจ        2,034,100 2,034,100 

  
ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งค าถาม  

ประธานฯ  จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ   
เลขานุการที่ประชุม  แจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า การออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ไดแ้ก่                        

คุณกวีวฒัน ์ทรงสกุลเกียรติ  คุณคณิต วัฒนวิเชียร  และคุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ ตามล าดับ  โดยมติในวาระนีต้อ้ง
ไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้กรรมการทัง้สามท่านที่พน้จากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้ที่ไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

   4.1 อนุมัติแต่งตั้ง คุณกวีวัฒน ์ทรงสกุลเกียรติ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

เห็นดว้ย  415,776,796 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 
งดออกเสียง     0 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 
บตัรเสีย   0     เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 

         4.2 อนุมัติแต่งตั้ง คุณคณิต วัฒนวิเชียร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ โดยที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

เห็นดว้ย  415,776,796 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 
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งดออกเสียง  0 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 
บตัรเสีย   0     เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 

           4.3 อนุมัติแต่งตั้ง คุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร โดยที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้  

เห็นดว้ย  413,742,696 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 99.51) 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 
งดออกเสียง      2,034,100 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.49) 
บตัรเสีย   0     เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 
หมายเหต:ุ คณุกาญจนา รมิพณิชยกิจ ถือหุน้จ านวน 2,034,100 หุน้ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที่

ดี  และความโปรง่ใส  คณุกาญจนา รมิพณิชยกิจ จึงไดง้ดออกเสียงในวาระนี ้
จากนัน้ประธานไดเ้ชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้หอ้งประชมุเพื่อด าเนินการประชมุในระเบียบวาระถดัไป 
 

วาระที ่5   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2565  

เลขานุการที่ประชุม ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบว่า  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
90 ก าหนดให ้“หา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใดแก่กรรมการ เวน้แต่เป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิัท” 
และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 22 ก าหนดให ้“กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ 
บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น”  

ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2565 เป็นรูปแบบรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ เงินบ าเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 
บาท (สองลา้นบาทถว้น) โดยค านึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภทธุรกิจและความเก่ียวโยงกบัผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ซึ่งสอดคลอ้งกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการท าหนา้ที่ 
และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจ านวน 30,000 บาท/คน/เดือน 

กรรมการอิสระ  

ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจ านวน 25,000 บาท/คน/เดือน 

กรรมการ / กรรมการ (ทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุจ านวน 10,000 บาท / คน  / ครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 

(ทัง้นีถ้า้มีการรบัต าแหน่งมากกวา่หน่ึงต าแหน่งใหร้บัคา่ตอบแทนเพียงต าแหน่งเดียว) 

และในปี 2564 บรษิัทฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ และเงินบ าเหน็จใหก้รรมการเป็นจ านวนเงิน
รวมทัง้สิน้ 2,000,000 บาท    

ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งค าถาม  
ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดที่ไดน้ าเสนอต่อที่
ประชมุดงักล่าวขา้งตน้ 
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เลขานุการทีป่ระชุม ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี ้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 
3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

มติ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2565 เป็นผลตอบแทนรูปแบบรายเดือน ค่าเบีย้
ประชุม  เงินบ าเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) โดยที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ดงันี ้

เห็นดว้ย   415,776,796 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 
งดออกเสียง      0 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 
บตัรเสีย    0     เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 
 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

ประธาน  ขอใหท้ี่ประชมุอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 โดย
เชิญเลขานกุาร เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุเพื่อพิจารณา 

เลขานุการที่ประชุม ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 
120 ก าหนดให ้“ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ ทกุ
ปี  ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ และมาตรา 121 ก าหนดให ้“ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็น
กรรมการ  พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบรษิัท” และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 36 (6) ก าหนดใหท้ี่
ประชมุสามญัประจ าปี “พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี” และส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละ ตลาดหลกัทรพัย ์มีประกาศเมื่อวนัที่ 12 ตุลาคม 2548  “ใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย จดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีทกุ 5 ปี โดยบรษิัทฯ สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัส านกั
งานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมได”้  

คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพ้ิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้แต่งตัง้ ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิัทประจ าปี 2565 นอกจากนัน้เมื่อไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบปรมิาณงาน และ
อตัราค่าสอบบญัชีในระดบัเดียวกนัแลว้เห็นว่า บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั มีค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม โดย
ก าหนดใหผู้ส้อบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี ้หรือผูส้อบบัญชีท่านอื่นที่ส  านักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชี
จากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ และ
ลงนามในรายงานการสอบบญัชี   

 1. นางสาววิภาวรรณ  ปัทวนัวิเวก        ทะเบียนใบอนญุาตเลขที่  4795  

 2. นางสาวเนาวรตัน ์  นิธิเกียรตพิงศ ์   ทะเบียนใบอนญุาตเลขที่  7789 

 3. นางสาวชนารตัน ์   จนัทรห์วา          ทะเบียนใบอนญุาตเลขที่  9052 

  ทั้งนีบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และผูส้อบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ทัง้ 3 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธ ์
และ/หรือ ไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ และเห็นควร
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็น
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จ านวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ค่าสอบบัญชีส าหรบับริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี 2565 รวมจ านวน 5,570,000 
บาท ซึ่งค่าใชจ้่ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้จรงิระหว่างการปฏิบตัิงาน 

คณะกรรมการบริษัท  ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญั  ผูถื้อหุน้อนุมตัิแต่งตัง้นางสาว
วิภาวรรณ  ปัทวนัวิเวก ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ นางสาวเนาวรตัน ์ นิธิเกียรติพงศ ์ทะเบียน
ใบอนญุาตเลขที่  7789  และ/หรือ นางสาวชนารตัน ์จนัทรห์วา ทะเบียนใบอนญุาตเลขที่ 9052 หรือผูส้อบบญัชีท่านอื่นที่
ส  านกังาน ก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบ ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
กลุ่มบริษัทประจ าปี 2565 และมีค่าสอบบญัชีของบริษัทฯไม่เกิน 1,200,000 บาท  และค่าสอบบญัชีส าหรบับริษัทและ
บริษัทย่อยเป็นจ านวนเงิน 5,570,000 บาท ซึ่งค่าใชจ้่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้จริงระหว่างการ
ปฏิบตัิงาน 

จ านวนปีของผู้สอบบัญชี ทีเ่ป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2564 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี เลขทะเบียนใบอนุญาต จ านวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษทั 

นางสาววิภาวรรณ  ปัทวนัวิเวก 4795 2 

นางสาวเนาวรตัน ์  นิธิเกียรตพงศ ์ 7789 0 

นางสาวชนารตัน ์   จนัทรห์วา 9052 0 

ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ   

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งค าถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 

เลขานุการทีป่ระชุม ชีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบว่า มติในวาระนี ้ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

มติ  ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 โดยแต่งตัง้
นางสาววิภาวรรณ  ปัทวนัวิเวก ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ นางสาวเนาวรตัน ์ นิธิเกียรติพงศ ์
ทะเบียนใบอนญุาตเลขที่  7789  และ/หรือ นางสาวชนารตัน ์จนัทรห์วา ทะเบียนใบอนญุาตเลขที่  9052  หรือผูส้อบบญัชี
ท่านอื่นท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 และมีค่าสอบบญัชีของบริษัทฯไม่เกิน 1,200,000 บาท และค่าสอบบญัชีส าหรบับรษิัท
และบริษัทย่อยรวมเป็นจ านวนเงิน 5,570,000 บาท  ซึ่งค่าใชจ้่ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้จรงิระหว่าง
การปฏิบตัิงาน โดยที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย   415,776,796 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 
งดออกเสียง      0 เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 
บตัรเสีย    0     เสียง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00) 
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วาระที ่7  เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

 เลขานุการที่ประชุม  ไดเ้รียนชีแ้จงที่ประชุมว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
105 วรรค 2 ก าหนดให ้“ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่
ประชมุพิจารณาเรื่องอื่น  นอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได”้ 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้พื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา      เรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนดไวใ้นการประชมุครัง้นี ้

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่นๆหรือซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ   

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม  เลขานุการที่ประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย  ตอ้งการ
สอบถามเพิ่มเติม  หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ สามารถติดต่อเข้ามายังบริษัทฯ  ได้ที่  โทรศัพท์                           
02-455-2888 โทรสาร 02-455-2763 หรือติดต่อมาที่ เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์ คุณนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์                   
E-mail : nita@takuni.com ติดต่อผ่านเว็ปไซดข์องบรษิัทในหนา้ส าหรบันกัลงทนุ  www.takunigroup.com  

ประธาน  ไดก้ล่าวขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีไดเ้สียสละเวลามารว่มประชมุในวนันี ้ และปิดการประชมุ 

 

ปิดประชุมเวลา   14.45  น. 

 

 

 
  ลงชื่อ................................................................ประธานทีป่ระชุม / ประธานกรรมการ  
                                        (นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน)์       
       
 

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

                                      (นางสาวนิตา  ตรีวีรานุวัฒน)์           

http://www.takunigroup.com/
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สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยแ์ละการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 

ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 บรษิัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ขอแจง้ใหท้ราบว่า ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 9/2565 
เมื่อวนัที่ 26 ตุลาคม 2565 ไดม้ีมติเห็นชอบใหบ้รษิัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากัด (“TT”)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บรษิัทถือ
หุน้รอ้ยละ 99.99 จ าหน่ายที่ดินพรอ้มอาคารส านกังานและส่ิงปลกูสรา้ง ซึ่งตัง้อยู่ที่ซอยนาวีเจรญิทรพัย ์ถนนกาญจนา
ภิเษก เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมีเนือ้ที่ดินรวม 4 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา (1,668 ตารางวา) การท าธุรกรรม
ดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุท่ี ทจ.20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการท ารายการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิของ
บริษัทจดทะเบียนในการท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ.2547 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า 
“ประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) พบว่า ขนาดรายการตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนมี
ขนาดรายการสงูสุด เท่ากับรอ้ยละ 4.39 อา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  ทั้งนี ้หาก
รวมรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท์ัง้หมดที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือน จะมีขนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 4.44 บรษิัทจึง
ไม่ไดม้ีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย  ์

นอกจากนี ้การจ าหน่ายไปซึ่งที่ดินพรอ้มอาคารส านักงานและส่ิงปลูกสรา้ง เป็นการขายทรพัยสิ์นใหก้ับนิติ
บุคคลที่เขา้ข่ายเป็นบุคคลเก่ียวโยงของบริษัท จึงเขา้ข่ายเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกันฯ”) ซึ่งเมื่อค านวณขนาด
รายการที่เก่ียวโยงดังกล่าวแลว้ จัดเป็นรายการขนาดใหญ่ บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการท ารายการต่อตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ที่เขา้
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดส่้วนเสีย และตอ้งแต่งตัง้ที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นต่อการท ารายการดงักล่าว  

1. วันเดือน ปี ทีเ่กิดรายการ 

TT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นรอ้ยละ 99.99 จะด าเนินการท าสัญญาจะซือ้ขายที่ดินพรอ้มอาคาร
ส านักงานและส่ิงปลูกสรา้ง เนือ้ที่ดินรวม 4 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา (1,668 ตารางวา) โฉนดที่ดินรวมจ านวน 8 ฉบับ 
ภายหลังจากที่ไดร้บัอนุมัติการท ารายการจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ซึ่งจะมีการจัดประชุมในวันที่ 9 ธันวาคม 
2565 รายการดงักล่าวคาดว่าจะด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในเดือนธันวาคม 2565   

2.  คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธก์ับบริษัทจดทะเบียน 

 การจ าหน่ายไปซ่ึงทีด่ินพร้อมอาคารส านักงานและสิ่งปลูกสร้าง  

ผู้จะขาย :    บรษิัท ทาคนูิ (ประเทศไทย) จ ากดั  (“TT”) 
ผู้จะซือ้ :    บรษิัท บาบนู เบส จ ากดั (“BB”) 
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โดยบรษิัท บาบนู เบส จ ากดั มีผูถื้อหุน้ดงันี ้
ชื่อ - นามสกลุ จ านวนหุ้นทีถื่อ ร้อยละ 

นายฐากรู ตรีวีรานวุฒัน ์ 9,998 99.98 
นางสาวกาญจนา รมิพณิชยกิจ 1 0.01 
นายวเิชยีร รมิพณิชยกิจ 1 0.01 

รวม 10,000 100.00 
   

ความสัมพันธก์ับบริษัทจดทะเบียน 
นายฐากรู ตรีวีรานวุฒัน ์  เป็นบตุรของนายประเสรฐิ ตรีวีรานวุฒัน ์และเป็นนอ้งชายของนางสาว 

นิตา ตรีวีรานวุฒัน ์ซึ่งเป็นกรรมการของบรษิัท  
นางสาวกาญจนา รมิพณิชยกิจ เป็นกรรมการบรษิัท เป็นภรรยาของนายประเสรฐิ ตรีวีรานวุฒัน ์และ 

เป็นมารดาของนางสาวนิตา ตรีวีรานวุฒัน ์ซึ่งเป็นกรรมการของบรษิัท 

 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทไดแ้ต่งตัง้บริษัท ฟินเน็กซ ์แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด เป็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นเก่ียวกบั
มูลค่าที่ดินพรอ้มอาคารส านักงาน และส่ิงปลูกสรา้งที่จ  าหน่ายไปในครัง้นี ้รวมทั้งอา้งอิงจากการประเมินราคาโดย
บรษิัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด ์เซอรว์ิส จ ากดั และบรษิัท ฟิวเจอร ์แอพไพรซลั จ ากดั ซึ่งเป็นผูป้ระเมินที่ไดร้บัอนญุาต
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประเมินได ้ดงันี ้

ผู้ประเมินทรัพยส์ิน วันทีป่ระเมิน 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมินทรัพยส์นิ (ล้านบาท) 

วิธีรายได ้
วิธิตน้ทุน 

ทีด่นิ อาคาร รวม 

บรษิัท เคแทค แอพเพร
ซลั แอนด ์เซอรว์ิส จ ากดั  

10 สิงหาคม 
2565 

วิธีรายได ้/  
วิธีตน้ทนุ 

118.83 70.06 76.98 147.04 

บรษิัท ฟิวเจอร ์แอพไพร
ซลั จ ากดั  

2 กนัยายน 
2565 

วิธีรายได ้/  
วิธีตน้ทนุ 

118.70 66.72 78.85 145.60 

 

4.รายละเอียดทรัพยส์ินทีจ่ะจ าหน่ายไป 

TT จะท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งที่ดินพรอ้มอาคารส านักงานและส่ิงปลูกสรา้ง เนือ้ที่ดินรวม 4 ไร่ 0 งาน 68 
ตารางวา (1,668 ตารางวา) โฉนดที่ดินรวมจ านวน 8 ฉบับซึ่งตัง้อยู่ที่ซอยนาวีเจริญทรพัย ์ถนนกาญจนาภิเษก แขวง
บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ดงันี ้

 

โฉนดที่ดินเลขที่ 31742 เลขที่ดิน 550 หนา้ส ารวจ 13291 เนือ้ที่ 0-0-27 ไร ่
โฉนดที่ดินเลขที่ 114774 เลขที่ดิน 132 หนา้ส ารวจ 53611 เนือ้ที่ 0-2-70 ไร ่
โฉนดที่ดินเลขที่ 114777 เลขที่ดิน 133 หนา้ส ารวจ 53608 เนือ้ที่ 0-2-69 ไร ่
โฉนดที่ดินเลขที่ 114778 เลขที่ดิน 128 หนา้ส ารวจ 52024 เนือ้ที่ 0-2-71 ไร ่
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โฉนดที่ดินเลขที่ 114779 เลขที่ดิน 100 หนา้ส ารวจ 53605 เนือ้ที่ 0-1-26 ไร ่
โฉนดที่ดินเลขที่ 114780 เลขที่ดิน 103 หนา้ส ารวจ 53606 เนือ้ที่ 0-1-71 ไร ่
โฉนดที่ดินเลขที่ 114781 เลขที่ดิน 129 หนา้ส ารวจ 53610 เนือ้ที่ 0-2-67 ไร ่
โฉนดที่ดินเลขที่ 120079 เลขที่ดิน 104 หนา้ส ารวจ 56992 เนือ้ที่ 0-2-67 ไร ่

  
อาคารและส่ิงปลกูสรา้ง รวมทัง้ส่วนปรบัปรุงพฒันาบนที่ดินทัง้หมด เช่น รัว้ก าแพง หอ้งน า้และสขุภณัฑ ์และ

งานระบบภายในอาคารทัง้หมด  
       อาคารส านกังาน สงู 6 ชัน้ พืน้ท่ีใชส้อยรวม 5280 ตารางเมตร 
        อาคารโกดงั สงู 3 ชัน้ พืน้ท่ีใชส้อยรวม 6600 ตารางเมตร 
       ส่วนโครงหลงัคาคลมุ พืน้ท่ีใชส้อยรวม 192  ตารางเมตร 
       ลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก พืน้ท่ีใชส้อยรวม 1350 ตารางเมตร 

คิดเป็นมลูค่าซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 120.00 ลา้นบาท  

5. การค านวณขนาดรายการ 
 5.1 การค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

การค านวณขนาดรายการตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์บรษิัทค านวณขนาดรายการ
จากงบการเงินรวมงวดล่าสดุของบรษิัทก่อนท ารายการ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 โดยมีรายละเอียดขอ้มลูทาง
การเงินท่ีส าคญั ดงันี ้
ข้อมูลทางการเงนิของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) สิน้สุด ณ วันที ่30 กันยายน 2565  

ข้อมูลทางการเงนิตามงบการเงนิรวม ของบริษทั ณ วนัที ่30 กันยายน 2565 ล้านบาท 
สินทรพัยร์วม 2,734.96 
สินทรพัยท์ี่ไม่มีตวัตน 39.83 
หนีสิ้นรวม 1,262.12 
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 501.45 
ก าไรสทุธิ 12 เดือนยอ้นหลงั (ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2565) 100.30 
มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยท์ี่จ  าหน่าย 37.32 

 

เกณฑก์ารค านวณ
ขนาดรายการ 

วิธีการค านวณขนาดรายการ 
ผลการค านวณขนาด

รายการ 
1. เกณฑม์ลูค่า
สินทรพัยท์ี่มีตวัตน 
สทุธิ 

(NTA ของเงินลงทนุในบริษัทที่ท  ารายการ)x สดัส่วนที่ไดม้าหรือจ าหน่ายไป x 100

NTA ของบริษัทจดทะเบียน
 
ไม่ตอ้งค านวณ 

2. เกณฑก์ าไรสทุธิ (ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษัทที่ท  ารายการ)𝑥 สดัส่วนการเขา้ถือหุน้ 𝑥100

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
 

ไม่ตอ้งค านวณ 
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3.เกณฑม์ลูค่ารวมส่ิง
ตอบแทน 

มลูค่ารายการท่ีจ่ายหรือไดร้บั x 100

สินทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบียน
 

= (120.00 *100)/ 
2,734.96 
= 4.39% 

4. เกณฑม์ลูค่าหุน้ทนุ จ านวนหุน้ท่ีบรษิัทออกเพื่อช าระค่าสินทรพัย ์x 100

จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ของบรษิทัจดทะเบียน
 

ไม่ตอ้งค านวณ 

 
จากการค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์า้งตน้ พบว่ารายการตามเกณฑม์ลูค่ารวมสิ่งตอบแทนมีขนาด
สงูสดุ ซึ่งมีขนาดรอ้ยละ 4.39 

 ทัง้นี ้หากรวมรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท์ัง้หมดที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือน จะมีขนาดรายการเท่ากบั
รอ้ยละ 4.45  บรษิัทจึงไม่ไดม้ีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์

 5.2 การค านวณขนาดรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 
การค านวณขนาดรายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บรษิัทค านวณขนาดรายการจากงบการเงินงวด

ล่าสดุของบรษิัทก่อนวนัท่ีท ารายการ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 โดยมีรายละเอียดขอ้มลูการเงินท่ีส าคญัดงันี ้
ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 
2565 

ล้านบาท 

สินทรพัยร์วม 2,734.96 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 39.83 
หนีสิ้นรวม 1,262.12 
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 501.45 
สินทรัพยท์ีมี่ตัวตนสุทธิ 931.55 
มลูค่า รอ้ยละ 0.03 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ 0.28 
มลูค่ารอ้ยละ 3.00 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ 27.95 
กรอบล่างของการค านวณขนาดรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 
(เลือกใช้ค่าสูงระหว่าง 0.03% ของ NTA หรือ 1.00 ล้านบาท) 

1.00 

กรอบบนของการค านวณขนาดรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน  
(เลือกใช้ค่าสูงระหว่าง 3.00% ของ NTA หรือ 20.00 ล้านบาท) 

27.95 

มูลค่าการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 
มลูค่าการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
การจ าหน่ายไปซึ่งที่ดินพรอ้มอาคารส านกังานและส่ิงปลกูสรา้ง 

120.00 ลา้นบาทหรือคิดเป็น
รอ้ยละ 12.88 ของมลูคา่
สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของ
บรษิัท ณ 30 กนัยายน 2565 

ขนาดรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน รายการขนาดใหญ ่
(12.88% > 3%NTA) 
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ทัง้นี ้รายการดงักล่าวขา้งตน้เขา้ข่ายเป็นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยเป็นรายการท่ีเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือ
บริการ มีมลูค่าการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัรวม 120.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็นขนาดการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั รอ้ย
ละ 12.88 ของมูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าเกณฑ์ก าหนดขนาด
รายการท่ี 27.95 ลา้นบาท (รอ้ยละ 3.00 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ) จึงถือเป็นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัขนาดใหญ่ 
ดงันัน้ บริษัทจึงตอ้งปฏิบตัิตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์น
การท ารายการที่เก่ียวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป  22-01 เรื่องการ
เปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม โดย
บรษิัทมีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มลูการท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดส่้วนเสีย รวมทัง้แต่งตัง้บริษัท ฟินเน็กซ ์แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด เป็นที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการดงักล่าว 

6.  เหตุผล ความจ าเป็นและผลประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับจากการเข้าท าธุรกรรม 
คณะกรรมการเห็นว่า เนื่องจากปัจจุบนักลุ่มบริษัทมีพืน้ที่ใชส้อยในที่ดินและอาคารส านกังานมากเกินความ

จ าเป็น โดยกลุ่มบริษัททยอยลดการใชพ้ืน้ที่ส  านกังานอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงปี 2561 ซึ่งมีการใชพ้ืน้ที่ส  านกังานและ
คลงัสินคา้ ประมาณ 7,500 ตารางเมตร เหลือประมาณ 2,600 ตารางเมตร ในปี 2565 เนื่องจากการลดขนาดของธุรกจิ
ติดตัง้ระบบแก๊ส รวมทัง้การขยายสาขาการใหบ้ริการทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมไปยงัภาคตะวันออก หาก
กลุ่มบริษัทสามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นไดใ้นราคาที่เหมาะสม จะท าใหก้ลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใชห้มนุเวียนในการ
ด าเนินงานมากขึน้ และสามารถน าเงินท่ีไดร้บัไปใชใ้นการขยายธุรกิจของบรษิทั ซึ่งจะน ามาซึ่งโอกาสในการสรา้งรายได้
และผลก าไร รวมทัง้ไม่มีภาระในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาอาคาร ซึ่งปัจจบุนัอาคารมีอายปุระมาณ 20 ปี และมีแนวโนม้
ที่จะตอ้งมีการซ่อมแซมใหญ่ ในขณะที่การจ่ายค่าเช่าจะเป็นการทยอยจ่ายเป็นรายปี ซึ่งไม่ไดส้รา้งภาระอย่างมี
นยัส าคญัต่อบรษิัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาองคป์ระกอบในภาพรวม ทัง้การจ าหน่ายทรพัยสิ์น การสญูเสียรายไดจ้ากการ
ใหเ้ช่าพืน้ท่ีส านกังานใหแ้ก่บคุคลภายนอก ค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายทรพัยสิ์น ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการ
เช่าพืน้ที่ส  านกังานภายหลังจ าหน่ายทรพัยสิ์น รวมถึงแนวโนม้ที่ จะน าเงินที่ไดร้บัไปใชป้ระโยชน ์ซึ่งรวมถึงการขยาย
ธุรกิจของของบริษัท แลว้เห็นว่าการจ าหน่ายทรพัยสิ์นจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท จากการที่บริษัทมิไดม้ีการ
ใชส้อยพืน้ท่ีของอาคารส านกังานและอาคารคลงัสินคา้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีท าเลที่ตัง้ของทรพัยสิ์น ก็ยากต่อ
การพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นรูปแบบอื่นๆ  
 ส าหรบัการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบริษัทในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2565 มิไดม้ี

ผลกระทบต่อนโยบายการบริหารและโครงสรา้งการจดัการ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตผูถื้อหุน้รายใหม่อาจส่งตวัแทนเขา้

มาก ากบัดแูลกิจการผ่านการด ารงต าแหน่งกรรมการ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์

ที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี ผู้ที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทมหาชนจ ากัด ไม่ว่าจะเป็นกรรมการชุดปัจจุบัน หรือ

กรรมการที่จะไดร้บัการแต่งตัง้ในอนาคต จะมีหนา้ที่ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึง พ.ร.บ. 

บริษัทมหาชนจ ากัดโดยกรรมการตอ้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และข้อบังคับของบริษัท 

ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท ดงันัน้ ในกรณีที่อาจ
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มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่เกิดขึน้ต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงการเปล่ียนแปลงกรรมการ การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร หรือการ

เปล่ียนแปลงแผนธุรกิจ คณะกรรมการจะตอ้งค านึงถึงผลประโยชนข์องบริษัทและตดัสินใจด าเนินการตามแนวทางที่

เหมาะสม  

7. แผนการใช้เงนิทีไ่ด้รับจากการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

 การจ าหน่ายทรัพยสิ์นไปในครัง้นี ้ท  าให้บริษัทไดร้ับเงินสดจ านวน 120.00 ลา้นบาท โดยมีค่าภาษีอากร 

ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามสัญญาซึ่งผูข้ายจะเป็นผูร้บัภาระเอง

ทัง้สิน้โดยประมาณ 22.75 ลา้นบาท ท าใหเ้หลือกระแสเงินสดสทุธิประมาณ 97.25 ลา้นบาท ซึ่งจะน ามาใชเ้ป็นเงินทนุ

หมนุเวียนเพิ่มเติมภายในกิจการ รวมทัง้ใชใ้นการขยายธุรกิจของบรษิทัฯ ที่มีศกัยภาพในการสรา้งรายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่

บรษิัทในอนาคต โดยเฉพาะธุรกิจที่เก่ียวกบัมอเตอรไ์ซดไ์ฟฟ้า โดยปัจจบุนับรษิัทไดป้ระกอบธุรกิจดงักล่าว ผ่านการถือ

หุ้นใน Yihao Motor Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่จัดตั้งขึน้ที่ประเทศไต้หวัน โดยบริษัทมีความต้องการใช้เงินทุน

ประมาณ 50.00 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการสั่งซือ้สต็อกมอเตอรไ์ซดไ์ฟฟ้า โดยคาดว่าจะตอ้งเริ่มใชเ้งินระหว่างไตรมาส 1 

ถึงไตรมาส 2 ของปี 2566 นอกจากนี ้บรษิัทยงัมีแผนการขยายธุรกิจดงักล่าว โดยการจดัตัง้บรษิัทรว่มทนุท่ีประเทศไทย

และมาเลเซีย ผ่านการถือหุน้กับผูร้่วมลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 49.00 ในเบือ้งตน้การร่วมทุนดงักล่าว จะตอ้งใชแ้หล่ง

เงินทนุจากบรษิัทประมาณ 49.00 ลา้นบาท โดยคาดว่าจะตอ้งเริ่มใชเ้งนิภายในสิน้ปี 2565 ซึ่งบรษิัทมีแผนที่จะน าเงินที่

ไดร้บัจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นไปใชใ้นวตัถปุระสงคข์า้งตน้ โดยคณะกรรมการของบรษิัท เห็นว่าการน าเงินท่ีไดร้บัจาก

การจ าหน่ายทรพัยสิ์นไปใชใ้นวตัถปุระสงคด์งักล่าวมีความสมเหตสุมผล และก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบรษิัท 

นอกจากนี ้บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการจดัหาพนกังาน (Outsource) เช่น 
พนกังานรกัษาความปลอดภยั พนกังานธุรการ และแม่บา้น เป็นตน้ ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีรายไดป้ระจ าต่อเนื่อง จากการท่ี
สามารถประมลูงานจากหน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ ตลอดจนองดก์รขนาดใหญ่ไดทุ้กปี ปัจจุบนั บริษัทดงักล่าวมี
พนกังานในสงักดัประมาณ 2,400 คน โดยบริษัทมีแผนต่อยอดธุรกิจดงักล่าว ผ่านการใหสิ้นเชื่อแก่พนกังานของบรษิัท
ดังกล่าว เพื่อซือ้มอเตอรไ์ซดไ์ฟฟ้า ทั้งนี ้บริษัทวางแผนที่จะลงทุนถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดหาพนักงาน 
(Outsource) ขา้งตน้ ในสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 51.00 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด โดยมีมลูค่าการลงทุนไม่เกิน 255.00 
ลา้นบาท ซึ่งปัจจุบนั บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขในการช าระค่าหุน้ โดยคาดว่าจะอยู่ในรูปแบบการทยอยช าระ 
โดยจะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 2 ของปี 2566 อนึ่ง แผนการลงทนุในธุรกิจขา้งตน้ เป็นเพียงแผนการลงทนุเบือ้งตน้ ซึ่ง
บริษัทจะตอ้งพิจารณารายละเอียดต่างๆ เก่ียวกับการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นประโยชนจ์ากการลงทุนที่คาดว่าจะไดร้ับ 
รวมถึงความเส่ียงจากการลงทนุ ซึ่งการตดัสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนนัน้ จะขึน้อยู่กับการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร และ/
หรือ คณะกรรมการของบรษิัท (แลว้แต่กรณี) 

8. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และการด าเนินธุรกิจโดยสรุป 

ชื่อบรษิัท : บรษิัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีจดัตัง้ : วนัท่ี 22 เมษายน 2557 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว ใหบ้รกิำรขนส่งทำงบก ใหบ้รกิำรก่อสรำ้ง 

ตดิตัง้ ตรวจสอบและทดสอบควำมปลอดภยัที่เกี่ยวเนื่องกบัระบบก๊ำซ 
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รวมทัง้ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์และ
มอเตอรไ์ซดไ์ฟฟ้ำ   

ที่ตัง้บรษิัท : เลขที่  104/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค  
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

ทนุช าระแลว้ : 400,000,118 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 800,000,236 หุน้  
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565) 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1. ธุรกิจจัดหาจดัจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
บรษิัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัอนญุาตใหเ้ป็นผูค้า้น า้มนัเชือ้เพลิงตามมาตรา 7 ของพระราชบญัญตัิ

การคา้น า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 จากกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ใหส้ามารถจ าหน่ายก๊าซ LPG ใหก้ับภาค
ขนส่ง ภาคครวัเรือน และอตุสาหกรรม 

ปัจจุบนั บริษัทไดร้บัอนุญาตใหส้ามารถจ าหน่ายก๊าซ LPG ไดปี้ละ 50,000 ตนั โดยส ารองก๊าซ LPG ตามที่
กฎหมายก าหนดที่คลงัก๊าซของบรษิัทในนิคมอตุสาหกรรมจงัหวดัพิจิตรและจงัหวดัปทมุธานี 

2. ธุรกิจขนส่งทางบก 
บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ ากัด (“GG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการจัดส่งก๊าซให้กับลูกคา้โดยใช้

รถบรรทกุขนส่งติดตัง้ถงับรรจกุ๊าซ และเป็นผูข้นส่งก๊าซ LPG ตามมาตรา 12 ของพระราชบญัญัติการคา้น า้มนัเชือ้เพลิง 
พ.ศ. 2543 ในปัจจบุนับรษิัทฯ มีจ านวนรถขนส่งจ านวน 21 คนั โดยรถขนส่งของบรษิัทฯ ทกุคนัตอ้งผ่านการขออนญุาต
และมีการตรวจสภาพรถและถังบรรจุบนรถขนส่งอย่างสม ่าเสมอตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี ้GG มีการติดตัง้
ระบบ GPS เพื่อติดตามขอ้มูลรถขนส่งแต่ละคัน เพื่อควบคุมและติดตามพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถได ้
รวมทัง้ยงัเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและป้องกนัการทจุริตของพนกังานขบัรถไดใ้นอีกทางหนึ่ง ผลจากการใชร้ะบบ
ในการควบคมุติดตามการขนส่งดงักล่าว ท าใหท้ี่ผ่านมา GG ไม่เคยเกิดอบุตัิเหตรุา้ยแรง และสามารถจดัส่งผลิตภณัฑ์
ใหก้บัลกูคา้ไดท้นัตามก าหนดอย่างสม ่าเสมอ 

3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 
บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากัด  (“TT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้บริการรับเหมาก่อสรา้งระบบท่อก๊าซ

อุตสาหกรรมและน า้มนั ไดแ้ก่ การก่อสรา้งคลงัก๊าซ การเดินระบบท่อก๊าซในคลงัก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการก๊าซ 
รถบรรทุกก๊าซ ตลอดจนระบบท่อก๊าซภายในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทัง้รา้นอาหารหรือหา้งสรรพสินคา้ที่ใชก๊้าซเป็น
เชือ้เพลิงในการหงุตม้ ภายใตก้ารก ากับดแูล ออกแบบ ค านวณ โดยทีมวิศวกรที่มีความช านาญและประสบการณ ์โดย  
TT ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ดา้นการผลิตติดตัง้ และการขายจากสถาบนั UKAS 

TT ไดเ้ขา้ลงทนุโดยถือหุน้ในบรษิัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (“CAZ”) ซึ่งด าเนินธุรกิจวศิวกรรมดา้นการ
ก่อสรา้งและรบัจา้งผลิต ติดตัง้อุปกรณต์่างๆ ที่ใชใ้นกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบและขนาดที่
ลูกค้าก าหนด ในลักษณะ Engineering Procurement Construction (EPC) โดยแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์ได้เป็น 2 
ประเภทหลกั ไดแ้ก่ งานแปรรูปผลิตภณัฑเ์หล็ก (Fabrication) และงานติดตัง้นอกสถานท่ี (Site Erection) โดยบรษิัทฯ 
สามารถใหบ้ริการที่รองรบัการใชง้านของลูกคา้ไดใ้นหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกคา้ที่ตอ้งการ
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มาตรฐานและคณุภาพสงู เช่น โรงกลั่นน า้มนั โรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี ท่ีมีโรงงานในนิคมอตุสาหกรรมมาบตา
พดุ เป็นตน้ 

ทั้งนี ้ธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสรา้งในกลุ่มบริษัท คือ CAZ และ TT อาจมีความคลา้ยคลึงกัน คือ การ
ใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้ง อย่างไรก็ตามธุรกิจของทัง้สองบรษิัทมีความแตกต่างกนัในดา้นความช านาญและมาตรฐาน
ของงาน ดงันัน้ลกูคา้จะเป็นฝ่ายเลือกใชบ้รกิารจากบรษิัทใดขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของงาน 

CAZ มีการด าเนินธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง โดยกลุ่มลูกคา้เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
น ้ามัน ก๊าซและปิโตรเคมี ลักษณะงานที่รับเหมาต้องใช้ประสบการณ์ เน้นคุณภาพทั้งมาตรฐานของวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิตที่รดักมุ มีทีมงานวิศวกรท่ีมีความช านาญและความเขา้ใจในผลิตภณัฑต์่างๆ ส าหรบัใหค้  าแนะน าแก่
ลกูคา้ มีทีมช่างฝีมือที่ไดร้บัประกาศนียบตัรช่างเชื่อมตามที่มาตรฐานของผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทก าหนด ท าใหบ้รกิาร
ของ CAZ มีมาตรฐานสูง ไดร้บัการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการติดตัง้ นอกจากนี ้  
CAZ ไดร้บัประกาศนียบัตรรบัรองมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงซึ่งจะมีเจา้หนา้ที่จากแต่ละสถาบันเขา้มา
ตรวจสอบทกุๆ 3 ปี เช่น ASME NBIC เป็นตน้ ท าให ้CAZ มีตน้ทนุในการใหบ้รกิารสงู  

TT มีการด าเนินธุรกิจบริการรบัเหมาก่อสรา้งเช่นเดียวกับ CAZ แต่เป็นการรบัเหมาก่อสรา้งระบบท่อก๊าซ 
LPG เท่านัน้ เช่น ศนูยก์ารคา้ โรงพยาบาล รา้นอาหาร อีกทัง้มาตรฐานการในก่อสรา้ง วตัถดุิบและคณุภาพแรงงาน อยู่
ในระดับที่กฎหมายก าหนด ซึ่ง TT ไม่สามารถท างานที่เป็นมาตรฐานเดียวกับ CAZ ไดเ้พราะขอ้จ ากัดหลายประการ 
เช่น ความเชี่ยวชาญนอกเหนือจากระบบท่อก๊าซ LPG ความสามารถของวิศวกร มาตรฐานแรงงานที่ต้องมี
ความสามารถเฉพาะทาง 

4. ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต ์
บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (“TT”) ด าเนินธุรกิจบริการติดตัง้ระบบก๊าซในรถยนต ์

และการจ าหน่ายอุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัระบบก๊าซ โดยใหบ้ริการติดตัง้ก๊าซรถยนตแ์บบใชเ้ชือ้เพลิง NGV และ LPG แก่
รถยนตท์ั่วไป รวมทัง้มีการจ าหน่ายอุปกรณก๊์าซส าหรบัโรงบรรจกุ๊าซ สถานีบริการ รถขนก๊าซ โรงงานอตุสาหกรรมที่ใช้
ก๊าซเป็นเชือ้เพลิง ใหแ้ก่ลูกคา้ทั่วไป และมีอุปกรณท์ี่ผลิตเองเพื่อจ าหน่าย จากเดิมที่ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศซึ่งมี
ราคาแพง 

5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม 
บรษิัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย (“RE”) ด าเนินธุรกิจใหบ้รกิารงานตรวจสอบและทดสอบ

ทางด้านวิศวกรรมอิสระ (Third Party Engineering / Inspection Service) ในการทดสอบและให้ความเห็นทาง
วิศวกรรมในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญอิสระใหก้ับองคก์รต่างๆ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบความปลอดภยัหรือประเมิน
สภาพเพื่อซ่อมบ ารุง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากขอ้บงัคบัทางกฎหมาย หรือความตอ้งการของลกูคา้เอง  โดยการใหบ้ริการ
ทดสอบสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะหลกั คือ  

1. การใหบ้ริการทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing) 
เป็นกระบวนการทดสอบเพื่อหาความผิดปกติ หรือขอ้บกพรอ่งของชิน้งาน โดยใชก้ระบวนการทางฟิสิกส์

ซึ่งไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อชิน้งานนัน้ๆ เช่น การทดสอบดว้ยการถ่ายภาพดว้ยรงัสี  การทดสอบดว้ยคล่ืนเสียง การ
ทดสอบดว้ยอนภุาคแม่เหล็ก การทดสอบดว้ยสารแทรกซมึ การทดสอบดว้ยสายตา  

2. การใหบ้ริการตรวจสอบและรบัรองคณุภาพ (Inspection and Certification) 
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เป็นกระบวนการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงาน ซึ่งรวมถึงการทดสอบโดยไม่ท าลายชิน้งาน เพื่อ
ประมวลผลและรบัรองสภาพการใชง้านของชิน้งาน ตามวัตถุประสงคข์องการตรวจสอบ โดยอาจเป็นการตรวจสอบ
ก่อนการเปิดโรงงานใหม่ การตรวจสอบระหว่างท าการติดตั้ง หรือการตรวจสอบภายหลังการใช้งาน รวมทั้งการ
ตรวจสอบเพื่อเป็นการรบัรองทางกฎหมายใหแ้ก่ลูกคา้ เช่น การรบัรองถังบรรจุ LPG/NGV การทดสอบครบวาระ ณ 
คลงัเก็บก๊าซโรงบรรจกุ๊าซสถานีใหบ้รกิารก๊าซ เป็นตน้  

กระบวนการตรวจสอบเพื่อรบัรองคณุภาพงานนีย้งัรวมไปถึง การตรวจรบัรองหมอ้น า้ (Boiler) หรือหมอ้
ตม้ที่ใชข้องเหลวเป็นส่ือน าความรอ้น ซึ่งเป็นการตรวจรบัรองแบบ ตรวจพิสจูนห์มอ้น า้หรือหมอ้ตม้ที่ใชข้องเหลวเป็นส่ือ
น าความรอ้นท่ีน าเขา้จากตา่งประเทศ ตรวจสอบ/ควบคมุ/ก ากบัดแูลการสรา้ง/การซ่อมแซม/การดดัแปลงใหเ้ป็นไปตาม
แบบ และรายละเอียดที่ผ่านการรบัรองตามมาตรฐานสากล ตรวจสอบแบบแปลนการติดตัง้และเครื่องอปุกรณส่์วนควบ
ใหเ้ป็นไปตามหลกัวิศวกรรม ตรวจทดสอบ วิเคราะห ์และจดัท ารายงานความปลอดภยัในการใชง้าน พรอ้มทัง้แนะน า
วิธีการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งตามหลกัวิศวกรรม 

6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
บริษัท ทาคูนิ แลนด ์จ ากัด (“TL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ในระหว่างปี 2563 

บริษัทฯ ไดข้ายที่ดินใหก้ับบริษัทร่วม เพื่อพฒันาโครงการหมู่บา้นจดัสรร “ทวี เพชรเกษม-กาญจนาภิเษก” ในรูปแบบ
บา้นแฝด 3 ชัน้สไตลโ์มเดิรน์ลกัซช์วัรี่ โดยมีการเปิดตวัโครงการไปแลว้ในช่วงตน้เดือนกุมภาพนัธ ์ 2564 และไดร้บัผล
การตอบรบัโครงการเป็นอย่างดี โดยปัจจุบนัมีลูกคา้จองแลว้ จ านวน 82 หลงั จากจ านวนบา้นทัง้หมดในโครงการ 93 
หลงั กลุ่มบรษิัทคาดว่าจะสามารถส่งมอบบา้นและรบัรูส่้วนแบ่งก าไรไดบ้างส่วนในปี 2565 

9. รายชื่อผู้บริหารและผู้ถือหุ้น 

9.1 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที ่9 พฤศจิกายน 2565 

รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
นายคณธชั วอูินทรานนท ์ 54,016,400 6.75 
นายวิโรจน ์นคู  าด ี 35,000,000 4.37 
นายสรุพงษ์ หาญไกรวิไลย ์ 34,605,000 4.33 
บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 29,534,062 3.69 
นางวรพรรณ จงึทรพัยไ์พศาล 28,000,000 3.50 
นายสทุธิพจน ์อรยิสทุธิวงศ ์ 26,950,000 3.37 
นายรุจธร มิลินทจินดา 21,860,000 2.73 
นายธีระ กิตจิารุรตัน ์ 20,000,000 2.50 
นายอรรณพ ลิน้ประเสรฐิ 19,300,000 2.41 
นายพิสิษฐ์ วิรเิยนะวตัร ์ 17,000,000 2.12 

รวม 286,265,462 35.78 
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9.2 รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที ่9 พฤศจิกายน 2565 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
นายประเสรฐิ ตรวีีรานวุฒัน ์ ประธานกรรมการ 
นายปราโมทย ์ตาฬวฒัน ์  กรรมการตรวจสอบ 
นายคณิต วฒันวิเชียร  กรรมการตรวจสอบ 
นางสาวนิตา ตรีวีรานวุฒัน ์ กรรมการ /กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิาร 
นายสมชยั กา้นบวัแกว้ กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
นางสาวกาญจนา รมิพณิชยกิจ กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
นายชาตชิาย พยหุนาวชียั ประธานกรรมการบรหิาร 
นายอดุม มีพวงผล กรรมการบรหิาร 
นางฐิติมา ธนาปกจิ กรรมการบรหิาร 

 

10. รายการระหว่างกัน 

ประเภท
ของ

รายการ 

บุคคลทีม่ี
ความเกี่ยว

โยง 

รายละเอียดของ
รายการ 

ขนาดของรายการ 
(ล้านบาท) ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 2563 
(12 เดือน) 

2564 
(12 เดือน) 

2565 
(9 เดือน) 

รายได ้
จากการ
จ าหน่าย
ก๊าซ LPG 

- มิดเดิลจ ี
 
- ปราณี 
ปิโตรเลียม 
 
-วีรา 
 
-เอส วี พี 
กลัปพฤกษ์ 
ปิโตรเลียม 

TG จ าหน่ายก๊าซ 
LPG  ใหก้ับบคุคล
ท่ีมีความเก่ียวโยง
ดงักล่าว  

10.60 
 

10.46 
 
 
- 
 
- 

16.42 
 

8.45 
 
 

0.37 
 
- 

21.23 
 

9.33 
 
 
- 
 

2.59 

   การท ารายการดังกล่าวเป็นการ
ท าการค้าตามปกติ  โดยราคา
จ าหน่ายประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ค่าน า้ก๊าซและค่าขนส่ง โดยค่าน ้า
ก๊าซเป็นราคาเดียวกับท่ีจ าหน่าย
ให้แก่ลูกค้ารายอื่น และค่าขนส่ง
เป็นไปตามอัตราท่ีบริษัทก าหนดไว้
ตามระยะทางกับลกูคา้ทุกราย และ
มีเงื่อนไขทางการคา้ไม่แตกต่างกับ
การคา้กบัลกูคา้รายอื่น 
 

รายไดจ้าก
ใหบ้ริการ 
ขนส่ง 

-วีรา 
 
 

GG ใหบ้ริการ
ขนส่งก๊าซ LPG  
ใหก้บับคุคลที่มี
ความเก่ียวโยง
ดงักล่าว 

0.08 
 
 
 

0.02 -    การท ารายการดังกล่าวเป็นการ
ท าการคา้ตามปกติค่าขนส่งเป็นไป
ตามอัตราท่ีบริษัทก าหนดไว้ตาม
ระยะทางกับลูกค้าทุกราย และมี
เงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับ
การคา้กบัลกูคา้รายอื่น 
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คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวทั้งหมดขา้งตน้แลว้ และมีความเห็นว่าการท ารายการ
ดงักล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไปตามการคา้โดยปกติ 

ประเภท
ของ

รายการ 

บุคคลทีมี่
ความเก่ียว

โยง 

รายละเอียดของ
รายการ 

ขนาดของรายการ 
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 2563 

(12 เดือน) 
2564 

(12 เดือน) 
2565 

(9 เดือน) 

รายได ้
ค่าสินคา้ 
และบริการ 

- มิดเดิลจ ี
 
  

TT  ขายอะไหล่
อปุกรณร์ะบบแก๊ส 
ใหบ้คุคลท่ีมีความ
เก่ียวโยงดงักล่าว 
 
 

0.006 0.001 0.002   การท ารายการดงักล่าวเป็นการท า
การค้าตามปกติ ราคาขายอะไหล่
อุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส เป็นไป
ตามอัตราท่ีบริษัทก าหนดไว้กับ
ลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไขทาง
การค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับ
ลกูคา้รายอื่น 

รายได ้
ค่าสินคา้ 
และบริการ 

- มิดเดิลจ ี
 
-วีรา 
 
 

RE  ใหบ้ริการ
ตรวจสอบระบบ
ความปลอดภยักบั
บคุคลที่มีความ
เก่ียวโยงดงักล่าว 

- 
 

0.006 
 

0.014 
 
- 

- 
 
- 

   การท ารายการดังกล่าวเป็นการ
ท าการค้าตามปกติ  ค่ าบริ การ
ตรวจสอบ เป็นไปตามอตัราท่ีบริษัท
ก าหนดไว้กับลูกค้าทุกราย และมี
เงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับ
การคา้กบัลกูคา้รายอื่น 

เงินกูย้ืม
ระยะสัน้ 

- คณุนิตา ตรี
วีรานุวฒัน ์
 
 
 

 

TG  มีเงินกูย้ืม
ระยะสัน้จาก
กรรมการ เพื่อเป็น
เงินทนุหมนุเวียน
ในการด าเนินธุรกิจ 
- ตน้งวด 
- กูเ้พิ่มระหว่างงวด 
(13/6/65 – 2/8/65) 
- ช าระคืนในงวด 

- ยอดปลายงวด 
- ดอกเบีย้จ่าย 
4.50% (MOR ของ

ธนาคารพาณิชย ์2 

แห่ง เฉลี่ยอยู่ท่ี 

5.85% )  

 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
- 

15.00 
 

(15.00) 
- 

0.08 

    รายการดงักล่าวเกิดขึน้เน่ืองจาก
ความจ าเป็นเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์
ต่อบริษัทในการน ามาใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อให้สามารถด าเนิน
ธุรกิจไดต้ามแผนงานและเป้าหมาย
ของบริษัท 
 
ทัง้นีใ้นเดือนมิถุนายน 2565 บริษัท
ย่อยไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะ
จ่ายคืนบริษัท เพื่อใช้หมุนเวียนใน
การด าเนินธุรกิจ 
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11. ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562 

(ตรวจสอบ) 
31 ธันวาคม 2563 

(ตรวจสอบ) 
31 ธันวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 
30 กันยายน 2565 

(สอบทาน) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์         
สินทรัพยห์มุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 138.27 5.96 472.61 19.38 525.83 19.32   129.72      4.74  
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 305.58 13.17 265.18 10.88 400.29 14.70   579.84  21.20  
สินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา 707.29 30.49 524.09 21.49 634.78 23.32  528.52  19.32  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 0.32 0.01 18.32 0.75 47.32 1.74  52.62       1.92  
สินคา้คงเหลือ  222.17 9.58 61.08 2.51 70.17 2.58     95.32       3.49  
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 15.57 0.67 7.96 0.33 11.10 0.41     9.44       0.35  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,389.21 59.89 1,349.24 55.34 1,689.48 62.06 1,395.46    51.02  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         
เงินฝากสถาบนัการเงินที่ติดภาระค า้ประกนั 48.85 2.11 29.82 1.22 27.29 1.00 27.31    1.00  
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 5.21 0.22 1.45 0.06 4.26 0.16      42.15     1.54  
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - 13.38 0.49 192.72       7.05  
อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ  11.04 0.48 4.29 0.18 3.82 0.14   3.47  0.13  
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 692.02 29.83 721.36 29.59 710.71 26.11  683.71    25.00  
ค่าความนิยม 19.38 0.84 19.38 0.79 19.38 0.71 19.38      0.71  
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 14.49 0.62 15.95 0.65 14.44 0.53 14.00     0.51  
ลกูหนีค้่าทีด่ิน - - 76.24 3.13 76.24 2.80 71.90   2.63  
ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน 11.62 0.50 54.19 2.22 97.15 3.57 178.32      6.52  
ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จ่ายรอขอคืน 118.56 5.11 151.19 6.20 51.48 1.89  90.90       3.32  
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5.61 0.24 7.68 0.32 5.75 0.21   6.44       0.24  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 3.66 0.16 7.42 0.30 8.94 0.33 9.20  0.34  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 930.43 40.11 1,088.97 44.66 1,032.84 37.94 1,339.50    48.98  
รวมสินทรัพย ์ 2,319.64 100.00 2,438.22 100.00 2,722.32 100.00 2,734.96  100.00  
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนีสิ้นหมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบญัชี 16.71 0.72 0.01 0.00 - - - - 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 222.25 9.58 509.10 20.88 373.50 13.72  135.00      4.94  
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น  397.37 17.13 277.02 11.36 400.53 14.71   377.21  13.79  
หนีส้ินที่เกิดจากสญัญา 243.75 10.51 141.44 5.80 290.14 10.66    478.15  17.48  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลอ่ืน - - 20.00 0.82 20.00 0.73 20.00  0.73  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนั 2.50 0.11 - - - -        -         -    
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562 

(ตรวจสอบ) 
31 ธันวาคม 2563 

(ตรวจสอบ) 
31 ธันวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 
30 กันยายน 2565 

(สอบทาน) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่
ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

38.64 1.67 38.64 1.58 38.64 1.42    79.04     2.89  

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

9.58 0.41 24.48 1.00 36.31 1.33     28.87     1.06  

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจ่าย 0.58 0.02 4.14 0.17 1.25 0.05     0.54    0.02  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 26.92 1.16 34.80 1.43 47.76 1.75    52.02    1.90  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 958.29 41.31 1,049.64 43.05 1,208.14 44.38 1,170.83    42.81  
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 105.06 4.53 84.30 3.46 87.66 3.22     17.56     0.64  
หนีส้ินตามสญัญาเช่า  22.58 0.97 36.22 1.49 40.58 1.49  22.00     0.80  
รายไดร้อการรบัรู ้ - - 14.24 0.58 14.24 0.52 14.23      0.52  
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรบั
ผลประโยชนพ์นกังาน 

16.41 0.71 14.55 0.60 11.08 0.41 12.09      0.44  

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 20.41 0.88 9.63 0.40 12.44 0.46  25.41       0.93  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 164.46 7.09 158.93 6.52 166.00 6.10 91.29  3.34  
รวมหนี้สิน 1,122.74 48.40 1,208.57 49.57 1,374.14 50.48 1,262.12  46.15  
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทนุจดทะเบียน 600.00 25.87 600.00 24.61 400.00 14.69 400.00 14.63 
ทนุที่ออกและช าระแลว้ 400.00 17.24 400.00 16.41 400.00 14.69 400.00 14.68 
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 305.53 13.17 305.53 12.53 305.53 11.22 305.53 11.17 
ส่วนเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้าร
ควบคมุเดียวกนั 

20.64 0.89 20.64 0.85 20.64 0.76 20.64 0.75 

ก าไรสะสม         
จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 9.94 0.43 11.55 0.47 12.60 0.46 12.60 0.46 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 64.58 2.78 73.30 3.01 105.92 3.89 150.76 5.51 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้ 81.85 3.53 81.85 3.36 81.85 3.01 81.85 2.99 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 882.54 38.05 892.87 36.62 926.53 34.03 971.38 35.52 
ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 314.36 13.55 336.77 13.81 421.65 15.49 501.46 18.34 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,196.90 51.60 1,229.64 50.43 1,348.18 49.52 1,472.84 53.85 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,319.64 100.00 2,438.22 100.00 2,722.32 100.00 2,734.96 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินส าหรับงวดปีสิน้สุดวันที่ งบการเงินส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 

(ตรวจสอบ) 
31 ธันวาคม 2563 

(ตรวจสอบ) 
31 ธันวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) 
30 กันยายน 2564 

(สอบทาน) 
30 กันยายน 2565 

(สอบทาน) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้           
รายไดจ้ากการขาย 744.45 24.06 632.84 20.49 411.41 14.91 296.41 16.03 384.02 13.67 
รายไดจ้ากการก่อสรา้งและการ
ใหบ้ริการ 

2,332.44 75.37 2,445.50 79.18 2,317.80 83.98 1,533.80 82.94 2,406.59 85.69 

รายได้จากการขายและบริการ 3,076.89 99.42 3,078.34 99.67 2,729.21 98.88 1,830.21 98.97 2,790.61 99.36 
ต้นทุน           
ตน้ทนุขาย (717.01) (23.17) (589.24) (19.08) (393.44) (14.25) (286.67) (15.34) (364.23) (12.97) 
ตน้ทนุการก่อสรา้งและการ
ใหบ้ริการ 

(2,061.78) (66.62) (2,215.20) (71.72) (1,980.41) (71.75) (1,320.23) (71.39) (2,079.59) (74.04) 

ต้นทุนขายและบริการ (2,778.79) (89.79) (2,804.44) (90.80) (2,373.85) (86.01) (1603.90) (86.73) (2,443.82) (87.01) 
ก าไรข้ันต้น 298.10 9.63 273.89 8.87 355.36 12.88 226.31 12.24 234.20 12.35 
รายไดอ่ื้น 17.84 0.58 10.31 0.33 30.81 1.12 19.12 1.03 17.94 0.64 
ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย (5.36) (0.17) (4.11) (0.13) (4.39) (0.16) (2.97) (0.16) (3.50) (0.12) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (190.21) (6.15) (159.68) (5.17) (164.93) (5.98) (115.47) (6.24) (124.96) (4.45) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 120.38 3.89 120.41 3.90 216.85 7.86 126.99 6.87 236.27 8.41 
ตน้ทนุทางการเงิน (14.56) (0.47) (22.80) (0.74) (25.08) (0.91) (19.97) (1.08) (11.39) (0.41) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงิน
ลงทนุในบริษทัรว่มที่ใชว้ิธีสว่นได้
เสีย 

(1.32) (0.04) (2.35) (0.08) 1.81 0.07 1.81 0.10 (5.17) (0.18) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ 

104.50 3.38 95.26 3.08 193.58 7.01 108.83 5.88 219.71 7.82 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (30.75) (0.99) (21.60) (0.70) (42.40) (1.54) (26.04) (1.41) (45.27) (1.61) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 73.75 2.38 73.67 2.39 151.18 5.48 82.79 4.48 174.44 6.21 
           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน           
รายการที่จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้
ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

          

ก าไร(ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่า
ใหม่ของผลประโยชนพ์นกังานที่
ก าหนดไว ้

(5.37) (0.17) - - 1.75 0.06 1.75 0.11 - - 

ภาษีเงินไดข้องรายการที่จะไม่ถกู
จดัประเภทใหม่ 

1.07 0.03 - - (0.35) (0.01) (0.35) (0.02) - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับ
งวด 

(4.29) (0.14) - - 1.40 0.05 1.40 0.09 - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับงวด 

69.46 2.24 73.67 2.39 152.58 5.53 84.19 5.42 174.44 6.21 
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งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินส าหรับงวดปีสิน้สุดวันที่ 
งบการเงินส าหรับงวดหก

เดือนสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 

2562 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 
2563 

(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 
2564 

(ตรวจสอบ) 

30 กันยายน 
2564 

(สอบทาน) 

30 กันยายน 
2565 

(สอบทาน) 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด 73.75 73.67 151.18 82.79  174.44  
ปรับรายการทีก่ระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)        
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 30.75 21.60 42.40 26.04  45.27  
ตน้ทนุทางการเงิน 14.56 22.80 25.08 19.96  11.39  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหนา่ย 65.35 87.47 97.10 72.26  74.50  
ผลขาดทนุการดอ้ยค่าที่รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ 22.48 - - -   
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 3.35 2.67 3.43 2.57  1.25  
(กลบัรายการ) ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ของลกูหนี ้ 2.36 3.47 0.60 (1.36) 1.17  
ขาดทนุจากการปรบัลดมลูคา่สินคา้คงเหลือ (1.43) 0.40 0.15 (0.01) (0.16) 
(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย/ที่ดิน อาคาร อปุกรณ ์ (1.32) 1.05 (5.77) (3.86) 0.19  
ขาดทนุจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ  3.12 1.94 - -   
ก าไรจากการตีราคาใหม่ของหลกัทรพัย ์ (0.50) - - -   
ก าไรจากการจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ (0.41) - - -   
ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากอตัราแลกเปลี่ยน - - (0.20) - (2.24) 
ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทรว่มที่ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 1.32 2.35 (1.81) (1.81) 5.17  
ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จ่าย 0.01 1.54 1.48 1.38  0.12  
ดอกเบีย้รบั (1.32) (0.42) (4.36) (3.30) (4.60) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ
หนีสิ้นด าเนินงาน 

212.06 218.52 309.26 194.66  306.50  

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงาน      
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น (66.92) 36.93 (135.70) (147.14) (178.95) 
สินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา (411.80) 183.20 (110.69) (93.69) 106.26  
สินคา้คงเหลือ 118.23 101.66 (9.24) (10.46) (24.99) 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น (4.59) 7.61 (3.13) 0.05  1.66  
ลกูหนีค้่าทีด่ิน    0.00  4.34  
ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน 23.59 (42.58) (42.96) (17.58) (81.17) 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น (1.29) (3.73) (1.52) (1.14) (0.26) 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น 53.73 (115.61) 124.00 25.20  (30.57) 
หนีส้ินที่เกิดจากสญัญา (143.13) (102.31) 148.70 101.86  188.01  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 2.17 7.88 12.96 3.22  4.26  
จ่ายประมาณการหนีส้นิไม่หมนุเวียนส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน (0.14) (4.53) (5.15) (3.44) (0.24) 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 8.16 (10.78) 2.81 0.81  12.96  
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งบกระแสเงินสด 

งบการเงินส าหรับงวดปีสิน้สุดวันที่ 
งบการเงินส าหรับงวดหก

เดือนสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 

2562 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 
2563 

(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 
2564 

(ตรวจสอบ) 

30 กันยายน 
2564 

(สอบทาน) 

30 กันยายน 
2565 

(สอบทาน) 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การด าเนินงาน  (209.92) 276.28 289.34 52.35  307.81  
จ่ายดอกเบีย้ (14.98) (22.09) (23.71) (19.93) (11.04) 
ภาษีเงินไดจ้่ายออก (70.30) (54.32) 54.53 39.00  (86.21) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  (295.20) 199.88 320.16 71.42  210.56  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
เงินฝากสถาบนัการเงินที่ติดภาระค า้ประกนัลดลง (เพ่ิมขึน้) (11.50) 19.03 2.53 2.35  (0.02) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุระยะสัน้ (124.00) - - - 0.00  
เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุระยะสัน้ 184.81 - - - 0.00  
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - 12.00 4.90  15.00  
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั (0.32) (18.00) (54.18) (40.14) (197.40) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้บริษัทรว่ม (6.52) (1.56) (1.00) (0.50) (43.06) 
เงินสดจ่ายซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ (208.11) (66.12) (34.60) (42.72) (33.03) 
เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - (3.20) (1.40) (1.40) (1.50) 
เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 3.42 4.26 - -   
เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 3.87 3.62 7.64 6.79    
ดอกเบีย้รบั 1.32 0.42 4.36 2.36  2.84  
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (157.03) (61.55) (64.64) (68.36) (257.17) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 666.05 1,076.11 941.50 600.00  390.64  
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (502.99) (789.26) (1,077.10) (848.13) (629.14) 
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 42.00 42.00  0.00  
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (38.64) (20.76) (38.64) (29.70) (29.70) 
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลอ่ืน 5.00 20.00 - - 15.00  
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลอ่ืน (5.00) - - - (15.00) 
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนั 3.50 24.68 - -   
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนั (1.00) (27.18) - -   
เงินสดจ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่า  (4.06) (29.97) (36.01) (24.49) (31.50) 
เงินสดรบัจากการเพิ่มทนุ 287.59 - - -   
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษัท (30.00) (21.92) (30.00) (30.00) (20.00) 
เงินปันผลจ่ายใหส้่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (19.35) (19.00) (4.04) (4.04) (29.79) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 361.11 212.71 (202.29) (294.36) (349.49) 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (91.12) 351.04 53.22 (291.30) (396.10) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 212.68 121.57 472.60 472.60  525.82  
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 121.57 472.60 525.83 181.30  129.72  
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รายได้ 
กลุ่มบรษิัทมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารในปี 2564 ทัง้สิน้จ านวน 2,729.21 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2563 และ ปี 2562 ที่มีรายไดจ้ านวน 3,078.34 ลา้นบาท และจ านวน 3,076.89 ลา้นบาทตามล าดบั โดยรายไดท้ี่ลดลง
เกิดจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งที่รบัรูใ้นปี 2564 จ านวน 2,197.58 ลา้นบาทลดลงจาก ปี 2563 และปี 
2562 ที่มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารจ านวน 2,326.54 ลา้นบาท และจ านวน 2,228.33 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมทัง้รายได้
จากการจ าหน่ายก๊าซ LPG ในปี 2564 ลดลงเหลือ 409.90 ลา้นบาท จากปี 2563 และปี 2562 ที่มีรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายจ านวน 509.92 ลา้นบาท และ 742.39 ลา้นบาท นอกจากนีใ้นปี  2563 กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการจ าหน่าย
ที่ดินส าหรบัพฒันาโครงการหมู่บา้นจดัสรรใหก้บับรษิัทรว่มจ านวน 119.21 ลา้นบาท ทัง้นี ้หากพิจารณาสดัส่วนรายได้
ของกลุ่มบริษัทในปี 2564 รายไดจ้ากการใหบ้ริการรบัเหมาก่อสรา้ง และรายไดจ้ากการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ถือเป็นรายไดห้ลกัของกลุ่มบรษิัท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 80.52 และรอ้ยละ 15.02 ของรายไดร้วมตามล าดบั  

ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ
จ านวน 2,790.62 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายไดจ้ านวน 1,830,21 ลา้นบาท เนื่องจากรายได้
จากธุรกิจขายแก๊ส เพิ่มขึน้จ านวน 86.76 ลา้นบาท เนื่องจากราคาขายเฉล่ียระหว่างงวดเพิ่มขึน้ 14.04% จากการปรบั
ราคาขาย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัราคาตน้ทุน LPG ที่ทยอยปรบัราคาเพิ่มตามประกาศของคณะกรรมการบรหิารนโยบาย
พลงังาน (กบง.) ที่มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2565 รวมทัง้รายไดจ้ากธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง เพิ่มขึน้จากช่วง
เดียวกันของปีก่อนจ านวน 853.86 ลา้นบาท เนื่องจากการส่งมอบงานรบัเหมาก่อสรา้งน า้มันและแก๊สในระหว่างปี
เพิ่มขึน้ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากโครงการท่ีไดร้บัการว่าจา้งตัง้แต่ไตรมาส 3 ปี 2564 

ความสามารถในการท าก าไร 
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 355.36 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากับ 13.02% ของ

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร เพิ่มขึน้จากปี 2563 และปี 2562 ที่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 273.89 ลา้นบาทและจ านวน 
298.10 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบั 8.90% และ 9.69% ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารตามล าดบั   
ส าหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบรษิัทมีอตัราก าไรขัน้ตน้ 12.43% ไม่แตกต่างจากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้ 12.36% 

อตัราก าไรขัน้ตน้ที่เพิ่มขึน้ในปี 2564 และปี 2565 เกิดจากโครงการรบัเหมาก่อสรา้งน า้มนัและแก๊สที่ไดร้บั
การว่าจา้งในไตรมาส 3 มีอตัราก าไรค่อนขา้งสงูเมื่อเทียบกบัโครงการเดิม ในขณะท่ีปี 2563 มีการปรบัปรุงงบประมาณ
ตน้ทนุโครงการก่อสรา้งเพิ่มขึน้ใหใ้กลเ้คียงกบัตน้ทนุปัจจบุนั ประกอบกบัผลกระทบของการแพรร่ะบาดของ COVID-19 
ท าใหก้ลุ่มบริษัทตอ้งปรบัปรุงตน้ทนุงบประมาณก่อสรา้งบางโครงการเพิ่มขึน้ ทัง้ตน้ทุนค่าแรงงานและค่าวสัดุอปุกรณ์
ก่อสรา้ง รวมถึงค่าวสัดเุก่ียวกบัสขุอนามยัที่ใชส้  าหรบัการป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั อตัราก าไรขัน้ตน้จึงลดลง
จากปีก่อน 

ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย ์
สินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีจ านวน 2,734.96 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 

12.64 ลา้นบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ 0.46% จากปีก่อนที่มีสินทรพัยร์วม 2,722.32 ลา้นบาท เนื่องจาก 
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- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจ านวน 396.11 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการใหเ้งินกูย้ืมแก่

บริษัทร่วมจ านวน 182.40 ลา้นบาท จ่ายคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและดอกเบีย้จ่าย จ านวน 279.24 ลา้นบาท 

จ่ายเงินปันผลระหว่างงวดจ านวน 49.79  ลา้นบาท ประกอบกบักลุ่มบรษิัทไดล้งทนุในบรษิัทรว่ม จ านวน 43.06 ลา้น

บาท รวมถึงจ่ายซือ้เครื่องมอืและอปุกรณใ์นระหว่างงวดจ านวน 34.53 ลา้นบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและ

รองรบัปริมาณงานการใหบ้ริการโดยเฉพาะการใหบ้ริการรบัเหมาก่อสรา้งที่เพิ่มขึน้ ทั้งนีใ้นระหว่างงวดกลุ่มบริษัท

ไดร้บัช าระหนีค้่าที่ดินจ านวน 4.35 ลา้นบาท รวมทั้งไดร้บัเงินเงินล่วงหนา้จากงานรบัเหมาก่อสรา้งจ านวน 188.01 

ลา้นบาท 

- ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ จ านวน 179.55 ลา้นบาท โดยลกูหนีก้ารคา้เพิ่มขึน้จ านวน 

185.13 ล้านบาท เนื่องจากการเรียกเก็บเงินค่าบริการจากลูกค้าในระหว่างงวด แต่ยังไม่ถึงก าหนดช าระเงิน  

โดยเฉพาะลกูหนีจ้ากการใหบ้ริการรบัเหมาก่อสรา้งน า้มนัและแก๊ส ทัง้นี ้ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้และเงินจ่ายล่วงหนา้

ผูร้บัเหมาลดลงรวมจ านวน 6.84 ลา้นบาท 

- สินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา (รายไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ) จากงานรบัเหมาก่อสรา้งน า้มนัและแก๊สลดลง

จากปีก่อนจ านวน 106.26 ลา้นบาท เนื่องจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสรา้งที่รบัรู ้และไดเ้รียกเก็บเงินจากลกูคา้

แลว้ในระหว่างงวด 

- สินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้ จ านวน 25.15 ลา้นบาท เนื่องจากกลุ่มบรษิัทซือ้วตัถดุิบและวสัดสิุน้เปลืองจ านวน 

10.45 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการก่อสรา้งน า้มนัและแก๊สในระหว่างงวด อีกทัง้ซือ้ชุดอุปกรณต์ิดตัง้แก๊ส เพิ่มขึน้จ านวน 

0.27 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นธุรกิจจ าหน่ายและติดตัง้ระบบแก๊ส รวมถึงบริษัทมีแก๊สปิโตรเลียมคงเหลือในคลงั ณ วนัสิน้

งวดเพิ่มขึน้ จ านวน 14.59 ลา้นบาท เพื่อรองรบัการปรบัปริมาณการส ารองแก๊สจาก 1% ของปริมาณขาย เป็น 2% 

ของปรมิาณขายตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานซึ่งมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565  

- เงินลงทนุในบรษิัทรว่มเพิ่มขึน้ เนื่องจากในระหว่างงวดบรษิัทไดร้ว่มลงทนุในบรษิัท เอ็นรชิ พรอ็พเพอรต์ี ้

จ ากัด ในสดัส่วน 30% ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแลว้ และบริษัท เอ็นริช เวนเจอร ์จ ากัด 20% ของทุนจดทะเบียนที่

ช าระแลว้ เพื่อด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย  

- เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน เพิ่มขึน้จ านวน 179.34 ลา้นบาท เนื่องจากการใหกู้ย้ืมแก่

บริษัทร่วมเพื่อใชห้มนุเวียนในธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อขายจ านวน 174.33 ลา้นบาท และ ธุรกิจ

ผลิตและจดัจ าหน่ายมอเตอรไ์ซดไ์ฟฟ้า อีกจ านวน 6.67 ลา้นบาท 

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง จ านวน 27.00 ล้านบาท เนื่องจากค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่าย

สินทรพัยร์ะหว่างงวดจ านวน 72.40 ลา้นบาท ทัง้นีก้ลุ่มบรษิัทซือ้เครื่องมอืและอปุกรณร์ะหว่างงวดจ านวน 45.40 ลา้น

บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและรองรบัปรมิาณงานการใหบ้รกิารโดยเฉพาะการใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งที่

เพิ่มขึน้   
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- ลกูหนีเ้งินประกนัผลงานตามสญัญา เพิ่มขึน้จ านวน 81.17 ลา้นบาท เนื่องจากการรบัช าระหนีค้่าบรกิาร

และค่าจา้งเหมาของงานก่อสรา้งน า้มนัและแก๊สในระหว่างงวด 

- ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน เพิ่มขึน้จ านวน 39.42 ลา้นบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทไดร้บัช าระเงิน

ค่าบรกิารและค่าจา้งเหมาในระหว่างงวด 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีสิ้นรวมของกลุ่มบรษิัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีจ านวน 1,262.12 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 112.02 

ลา้นบาท คิดเป็นการลดลง 8.15% จากปีก่อนที่มีหนีสิ้นจ านวน 1,374.14 ลา้นบาท เนื่องจาก 

- เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินลดลงจ านวน 268.20 ลา้นบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทไดช้ าระคืนในระหว่าง

งวด 

- เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 23.32 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจา้หนีค้่าสินคา้ บริการ และ

ค่าจา้งผูร้บัเหมางานก่อสรา้งน า้มนัและแก๊สในระหว่างงวด 

- หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา (เงินรบัล่วงหนา้ค่างานก่อสรา้งและรายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหนา้) เพิ่มขึน้

จ านวน 188.01 ลา้นบาท เนื่องจากการรบัเงินรบัล่วงหนา้ของโครงการรบัเหมาก่อสรา้งน า้มนัและแก๊สที่ไดร้บัการ

ว่าจา้งในระหว่างงวดเพิ่มขึน้ 

- หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น เพิ่มขึน้จ านวน 4.26 ลา้นบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายและ 

เจา้หนีก้รมสรรพากรรอน าส่งเพิ่มขึน้ 

- หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น (เงินประกนัผลงาน) เพิ่มขึน้จ านวน 12.97 ลา้นบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทไดจ้่าย

ช าระค่าบริการ และค่าจา้งเหมาที่ไดว้่าจา้งผูร้บัเหมาในงานก่อสรา้งน า้มนัและแก๊สและหกัเงินประกันผลงานไว้ใน

ระหว่างงวด 

- หนีสิ้นตามสญัญาเช่าทางการเงินลดลงจ านวน 26.02 ลา้นบาท เนื่องจากการทยอยตดัลดหนีสิ้นลงตาม

งวดที่ช าระ 

ส่วนของเจา้ของที่เป็นของบรษิัทใหญ่ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565 จ านวน 971.38 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
44.85 ลา้นบาท จากปีก่อนที่มีส่วนของเจา้ของที่เป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 926.53 ลา้นบาท เนื่องจากก าไรเบ็ดเสรจ็
ส าหรบังวดจ านวน 64.85 ลา้นบาท และการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2565 จ านวน 20.00 ลา้น
บาท 

 
12. บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัและ/หรือผู้ถือหุน้ทีมี่ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

รายชื่อ ความสัมพนัธ ์ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
นางสาวกาญจนา รมิพณิชยกิจ ผูถื้อหุน้ 1,534,100 0.19 
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13. การประเมินราคาทรัพยส์นิโดยผู้ประเมินอิสระ 

บรษิัทไดแ้ต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นเก่ียวกบัมลูค่าที่ดินพรอ้มอาคารส านกังาน และส่ิง
ปลูกสรา้งที่จ  าหน่ายไปในครัง้นี ้รวมทั้งอา้งอิงจากการประเมินราคา โดยบริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด ์เซอรว์ิส 
จ ากัด และบริษัท ฟิวเจอร ์แอพไพรซัล จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ไดร้ับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประเมินไดด้งันี ้

ผู้ประเมินทรัพยส์ิน วันทีป่ระเมิน วิธีการประเมิน 
ราคาประเมินทรัพยส์นิ (ล้านบาท) 

วิธีรายได ้
วิธิตน้ทุน 

ทีด่นิ อาคาร รวม 

บรษิัท เคแทค แอพเพร
ซลั แอนด ์เซอรว์ิส จ ากดั  

10 สิงหาคม 
2565 

วิธีรายได ้/  
วิธีตน้ทนุ 

118.83 70.06 76.98 147.04 

บรษิัท ฟิวเจอร ์แอพไพร
ซลั จ ากดั  

2 กนัยายน 
2565 

วิธีรายได ้/  
วิธีตน้ทนุ 

118.70 66.72 78.85 145.60 

  

 คณะกรรมการและฝ่ายบรหิารเห็นว่าการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของทรพัยสิ์นโดยวิธีรายไดม้ีความเหมาะสม 

เนื่องจากวิธีตน้ทุนอาจมีความไม่สอดคลอ้งกับทางปฏิบัติ จากการที่ผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอา้งอิงราคาค่าก่อสรา้งจาก

มาตรฐานของสมาคมผูป้ระเมินค่าทรพัยสิ์นแห่งประเทศไทย ซึ่งรวบรวมขอ้มลูจากขอ้มลูตลาดภาพรวม ซึ่งขอ้มลูของ

ทรพัยสิ์นที่รวบรวมมาดงักล่าวอาจมีความแตกต่างจากทรพัยสิ์นที่ประเมิน เช่น คุณภาพของอาคาร หรือวสัดุที่ใชใ้น

การก่อสรา้ง เป็นตน้ ท าใหต้น้ทนุในการก่อสรา้งตามรายงานประเมินสงูกว่าตน้ทุนก่อสรา้งทรพัยสิ์นท่ีประเมินจรงิ โดย

บรษิัทไดพ้ิจารณาขอ้มลูดงักล่าว โดยอา้งอิงจากประสบการณข์องบรษิัทฯ ซึ่งเคยพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ัง้ใน

รูปแบบบา้นเดี่ยวและคอนโดมิเนียม ซึ่งพบว่าตน้ทนุท่ีบรษิัทใชใ้นการก่อสรา้งจรงินัน้ มีแนวโนม้ที่จะต ่ากว่าตน้ทนุของผู้

ประเมินทรพัยสิ์นอย่างมีนัยส าคญั โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ คาดว่าตน้ทุนในการก่อสรา้งจะอยู่ที่ประมาณ 45.69 

ลา้นบาท ซึ่งเมื่อพิจารณารวมกับราคาตลาดของที่ดินซึ่งประเมินโดยบริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด ์เซอรว์ิส จ ากดั 

จ านวน 70.06 ลา้นบาท (อา้งอิงจาก บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด ์เซอรว์ิส จ ากัด เนื่องจากเป็นค่าที่สงูกว่าเพื่อให้

เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั) จะไดม้ลูค่าทรพัยสิ์นตามวิธีตน้ทนุท่ี 115.75 ลา้นบาท 

14. ข้อมูลอื่นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

 ภายหลังจากการขายที่ดินพรอ้มอาคารและส่ิงปลุกสรา้งของ TT ใหก้ับ BB แลว้ บริษัทและบริษัทในเครือ
สามารถเช่าที่ดินและอาคารในราคาต ่ากว่าราคาตลาด 25% โดยไม่เปล่ียนแปลงราคาเป็นเวลาอย่างนอ้ย 5 ปี รวมทัง้
สามารถต่อสัญญาเช่าในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาตลาดอีก 5 ปี หลังจากนั้นต่อสัญญาไดทุ้กๆ 3 ปี โดยมีราคาค่าเช่า
เท่ากบัราคาตลาด 
 ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะท าการยา้ยส านกังานใหญ่ของบรษิัทไปยงัสถานท่ีแห่งใหม่ 
หรือการใชส้ านกังานแห่งเดิม โดยการเขา้ท าสญัญาเช่าอาคารกับ  BB โดยฝ่ายบริหารจะพิจารณาถึงประโยชนส์ูงสุด
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ของบริษัท ทั้งนี ้ในกรณีที่บริษัทจะเขา้ท าสัญญาเช่าอาคารกับ BB บริษัทจะตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงประกาศไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ หรือประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ (แลว้แต่กรณี) 

15. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทและบุคคลที่มีส่วนไดส่้วนเสีย ไดพ้ิจารณาถึงทางเลือกต่างๆ 
เก่ียวกับทรพัยสิ์นที่จะจ าหน่ายไป ทั้งการจ าหน่ายทรพัยสิ์น การสูญเสียรายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ที่ส  านักงานให้แก่
บคุคลภายนอก ค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายทรพัยสิ์น ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการเช่าพืน้ท่ีส านกังานภายหลงั
จ าหน่ายทรพัยสิ์น รวมถึงแนวโนม้ที่จะน าเงินท่ีไดร้บัไปใชป้ระโยชนใ์นการขยายธุรกิจ โดยเห็นว่าการเขา้ท าธุรกรรมใน
ครัง้นี ้มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จากการที่บริษัทมิไดม้ีการใช้สอยพื ้นที่ของอาคาร
ส านักงานและอาคารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ท าเลที่ตั้งของทรัพย์สิน ก็ยากต่อการพัฒนา
อสงัหาริมทรพัยใ์นรูปแบบอื่นๆ รวมทัง้เป็นการจ าหน่ายทรพัยสิ์นไดใ้นราคาที่เหมาะสม โดยอา้งอิงจากราคาประเมิน
ทรพัยสิ์นที่จัดท าโดยผูป้ระเมินทรพัยสิ์นตามวิธีรายได ้และเป็นไปเพื่อประโยชนข์องบริษัท เนื่องจากท าใหก้ลุ่มของ
บริษัทมีกระแสเงินสดส าหรบัใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนเพิ่มขึน้ รวมทัง้ช่วยให้สามารถด าเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจและกล
ยทุธข์องบรษิัท ที่จะมุ่งเนน้การสรา้งผลก าไรจากธุรกิจหลกัของบรษิัทไดอ้ย่างชดัเจนยิ่งขึน้  

คณะกรรมการบรษิัทจึงมีความเห็นว่า การท ารายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลดีแลว้ ทัง้นี ้คณะกรรมการ
บรษิัทพิจารณาและใหค้วามเห็นต่อรายการดงักล่าวโดยยึดประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทและผูถื้อหุน้ของบรษิัทเป็นส าคญั  

ทัง้นี ้นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน ์นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ และนางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน ์ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูซ้ือ้ ไม่ไดอ้อกเสียงในการประชมุในวาระดงักล่าว 

16. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรณีกรรมการดังกล่าวงดออกเสียง 

- ไม่มี – 

17. รายงานความเหน็ของผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

บริษัทไดแ้ต่งตัง้บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด ์เซอรว์ิส จ ากัด รายงานการประเมินลงวนัที่ 10 สิงหาคม 
2565 และ บริษัท ฟิวเจอร ์แอพไพรซลั จ ากัด รายงานการประเมินลงวนัที่ 2 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นผูป้ระเมินที่ไดร้บั
อนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประเมินราคาที่ดินและอาคารพรอ้มสิ่งปลกู
สรา้งที่จะท าการซือ้ขายในครัง้นี ้ 



 
สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 

 

38 

ข้อบังคับของบริษทัฯ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ16. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี  ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ  จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดก็ได ้
(3) บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้ับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ข้อ17.  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) 
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้

กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกนัส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
 ข้อ22.  กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ 
โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอื่น  ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติ
เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบรษิัท 
 ข้อ31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่
วนัสิน้สดุรอบปีของรอบปีบญัชีของบรษิัทฯ  

ข้อ32.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบ วาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่อง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนมุตัิหรือพิจารณา แลว้แต่กรณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั  เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานท่ีที่จะใชเ้ป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัทหรือจงัหวดัใกลเ้คียงหรือ
ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ข้อ33.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า
ยี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
ใหก้ารประชุมเป็นการระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหม่ 



 
สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 

 

39 

และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้นีไ้ม่บงัคบัว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชมุ  

ข้อ34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ี
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ ให้ที่ประประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชมุดงักล่าว 
 ข้อ35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่ง (1) มีเสียงหน่ึง (1) และผูถื้อหุน้คนใดมี
ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และ
มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึง (1)  เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่
มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่ วนที่

ส  าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั  

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
(ฉ) การเลิกบรษิัท 
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 

 ข้อ36  กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้
(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีและ 
(7) กิจการอื่นๆ 

 ข้อ44. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนองจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้ม
มิใหจ้่ายเงินปันผล 
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 เงินปันผลนั้นใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆกัน เวน้แต่ในกรณีบริษัทออกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดใหหุ้น้ 
บุริมสิทธิไดร้บัเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามัญ ใหจ้ัดสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงิ นปันผลตอ้งไดร้ับ
อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนัน้  และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท้ี่ประชุมผูถื้อ หุน้
ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
 การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีประชมุผูถื้อหุน้ หรือที่ประชมุคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพเ์ป็น
เวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 
 
 ข้อ45.  บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิ
ประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมรจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุจด
ทะเบียน 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองได ้  สามารถที่จะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้รว่มประชมุ

แทนโดยมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้
 

 

 

ชื่อ-นามสกุล    :  นายสัตวแพทยป์ราโมทย ์ตาฬวตัน ์
ต าแหน่ง             :  กรรมการอิสระ/  
                             กรรมการตรวจสอบ/ 
                             กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
อาย ุ                   :  59 ปี 
ที่อยู่                   :  101/228 หมูบ่า้นซื่อตรงการเ์ดน้ หมู่ที่ 4  
                             ต.ไทรมา้ อ.เมือง นนทบรุี 
      

• สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัก าหนดสิทธิครัง้ล่าสดุ 
              เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2565  (นบัรวมหุน้ของคู่สมรสและ                   

บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ)    
            : ไม่มี  
 

• ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร 
: ไม่มี 
 

• การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่อาจท า
ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือ  
มีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับรษิัท   
: ไม่มี 
 

• วาระท่ีมีสว่นไดเ้สียพเิศษที่แตกตา่งจากกรรมการอื่น ๆ   
: ไม่มี 
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ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธกีารมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ และ
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน  ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น  (ผู้รับมอบฉันทะ) ที่จะมาเข้าร่วมประชุม โปรดน า
แบบฟอรม์ที่มี QR code ในหนงัสือนดัประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนงัสือมอบฉันทะ และบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ
เอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหม้าแสดง เพื่อยืนยนัตนในการเขา้รว่มประชมุดว้ย  

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผู้
ถือหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุแต่ละรายตามที่บรษิัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม  

 

1) เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงกอ่นเข้าประชุม  
ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา  

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการ
เปล่ียนแปลงชื่อ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย  

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ใหแ้สดงเอกสารและหลกัฐานดงันี ้ 
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพรอ้มหนังสือนัดประชุม  (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดก้รอกข้อความ

ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อผูถื้อหุน้ (ผูม้อบฉนัทะ) และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และ ขีดฆ่า
ลงวนัท่ีที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว  

2.2 ส าเนาเอกสารของผูถื้อหุน้ (ผูม้อบฉนัทะ) ที่ส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1 และ ผูถื้อหุน้ 
(ผูม้อบฉนัทะ) ไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

2.3 ส าเนาเอกสารของผูร้บัมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1 และผูร้บัมอบฉันทะ
ไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบคุคล  

1. กรณีผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคล เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ตามขอ้ 1  
1.2 ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวง

พาณิชย ์ซึ่งมีขอ้ความใหเ้ห็นว่า ผูแ้ทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผูถื้อ
หุน้ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ)  

2. กรณีผู้ถือหุน้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม  
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพรอ้มหนังสือนัดประชุม  (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดก้รอกข้อความ

ถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชือของผูแ้ทนนิติบุคคล  (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มปิด
อากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวนัท่ีที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว  
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2.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์ซึ่งมีขอ้ความใหเ้ห็นว่า ผูแ้ทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ซึ่ง
เป็นผูถื้อหุน้ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ)  

2.3 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล  (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา             
ขอ้.1 ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะและลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

2.4 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ  เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาขอ้.1 และผูร้บั
มอบฉนัทะไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ และแต่งตั้งบริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด (TSD) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

3.1 ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้.1 หรือ 2  
3.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศมอบใหบ้ริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

(TSD) เป็นผูล้งนามหนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่งหลกัฐานต่อไปนีเ้พิ่มเติม  

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนชาวต่างประเทศใหบ้ริษัท  ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีด
ฆ่า ลงวนัท่ีที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว  

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ บรษิัท ศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD)  

ทัง้นีเ้อกสารที่มีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อ
หุน้หรือผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

  

2)  วิธกีารมอบฉันทะ  

บรษิัทฯ ไดแ้นบหนงัสือมอบฉนัทะจ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ของผูถื้อหุน้แต่ละรายตาม
แบบที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไวจ้ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง 
ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้ 
- แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น  
- แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั  
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ บริษัท ศูนยร์บัฝาก หลักทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  

 

ผู้ถือหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ได้ดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดังนี ้ 
1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงันี ้ 

1.1 ผูถื้อหุน้ทั่วไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านัน้  
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1.2 ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ บริษัท ศูนยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้
จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)  

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้  หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ
ของบริษัทคนใดคนหน่ึง โดยใหร้ะบุชื่อพรอ้มรายละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมาย
หนา้ชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บรษิัทระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้
รว่มประชมุดงักล่าว  

3. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท  าหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวเพื่อใหถ้กูตอ้งและ 
มีผลผูกพนัตามกฎหมาย ทัง้นีบ้รษิัทไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน
เขา้รว่มประชมุ  

4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะใส่ซองส่งมายงัที่ส  านกังานเลขานกุารบรษิัทก่อนวนัศกุรท์ี่ 2 ธันวาคม 2565 หรือก่อน
เวลาเริ่มการประชุมอย่างนอ้ยครึ่งชั่วโมง เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ไดม้ีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้ันเวลาเริ่ม
ประชมุ  
 

ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วน
นอ้ยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได  ้เวน้แต่เป็น บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) ที่ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผู้
ลงทนุชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค  

 

3) การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตัง้แต่
เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ในวนัศุกรท์ี่ 9 ธันวาคม 2565 ณ หอ้งประชุมชัน้ 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 
140/1 ซอยนาวีเจรญิทรพัย ์ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม
ในหนงัสือนดัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565   
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2565 
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

วนัศกุรท์ี่ 9 ธันวาคม 2565 
 

ผูถื้อหุน้ บมจ.ทาคูนิ กรุ๊ป 
ลงทะเบียนเริ่มเวลา 
12.00-14.00 น. 

มาดว้ยตนเอง                ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 
 

โต๊ะลงทะเบียน                 โต๊ะลงทะเบียน 
  
    

แสดงบตัรประจ าตวัและแบบฟอรม์             -แสดงส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉนัทะ  
ลงทะเบียนซึ่งพิมพบ์ารโ์คด้              และบตัรประจ าตวัของผูร้บัมอบฉนัทะ 

        - แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียนซึ่งพิมพบ์ารโ์คด้ 
        - หนงัสือมอบฉนัทะ และเอกสารมอบฉนัทะ 

 
 

     ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 
ลงนามในใบลงทะเบียน   และเอกสารประกอบ 

 
              รบับตัรลงคะแนน                     กรณีมอบฉนัทะตามแบบ ข. หรือ แบบ. ค 

                 ท่ีผูถื้อหุน้ระบคุวามประสงคใ์นการออกเสียง 
   เขา้หอ้งประชมุ                   ลงคะแนนแต่ละวาระอย่างชดัเจนแลว้  

                 จะไม่ไดร้บับตัร 
ประธานเปิดประชมุ 

       เวลา 14.00 น. 
 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 
 

กรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 
ในวาระใดๆ ใหย้กมือและส่งบตัรลงคะแนน 

 
      เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยหรือ 

      งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน 
 

  ประธานหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายกล่าวสรุปผลการลงคะแนนเสียง 

**กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคนืใหแ้กเ่จา้หนา้ทีบ่ริษัทเมือ่เสร็จสิน้การประชมุ** 
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แผนทีต่ั้ง  บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป  จ ากัด (มหาชน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

140/ 
 
 

 
 



สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 9 

47 

แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธรุกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนท่ี          

วนัท่ี    เดือน     พ.ศ.    

 

(1) ขา้พเจา้         สญัชาติ      

อยูบ่า้นเลขท่ี    ถนน       ต าบล/แขวง        

อ าเภอ/เขต      จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท   ทาคูนิ กรุป๊  จ  ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งสิ้ นรวม     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั      หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั       เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ      .หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

          อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน      ต าบล/แขวง       อ าเภอ/เขต      

จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์     หรือ 

 

      นายสตัวแพทยป์ราโมทย ์ตาฬวฒัน ์    อายุ  59  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 101/228  หมู่บา้นซ่ือตรงการ์

เดน้   หมู่ท่ี    4      ต าบล      ไทรมา้        อ าเภอ      เมือง   จงัหวดั      นนทบุร ี     หรือ 

 

          อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน      ต าบล/แขวง       อ าเภอ/เขต      

จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์     หรือ 

 

 

                                        อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี    . ซอย                 

ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในการประชุม           

วิสามัญผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2565 ในวนัศุกร์ท่ี 9 ธันวาคม เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 140/1 ซอยนาวีเจริญทรพัย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป ในวนั เวลา

และสถานท่ีอื่นดว้ย 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

       ลงชื่อ       ผูม้อบฉนัทะ 

 

            (       ) 

 

       ลงชื่อ       ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

            (       ) 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ และตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูม้อบฉนัทะและผูร้ับมอบฉันทะ

มาพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะดว้ย 
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แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

 (แบบที่ก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะทีล่ะเอียดชดัเจนตายตวั) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธรุกิจการคา้  เรื่อง  ก าหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนท่ี         

วนัท่ี    เดือน     พ.ศ.    

 

  

(1) ขา้พเจา้         สญัชาติ    ...  

อยูบ่า้นเลขท่ี    ถนน       ต าบล/แขวง        

อ าเภอ/เขต      จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์    

 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท   ทาคูนิ กรุป๊  จ  ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งสิ้ นรวม    หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั      หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ      .หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสียง 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 

          อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน      ต าบล/แขวง       อ าเภอ/เขต      

จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์     หรือ 

 

      นายสตัวแพทยป์ราโมทย ์ตาฬวฒัน ์    อายุ  59  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 101/228  หมู่บา้นซ่ือตรงการ์

เดน้   หมู่ท่ี    4      ต าบล      ไทรมา้        อ าเภอ      เมือง   จงัหวดั      นนทบุร ี     หรือ 

 

                                        อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี    . ซอย                 

ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     

 

                                        อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี    . ซอย                 

ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม           

วิสามัญผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2565 ในวันศุกร์ท่ี 9 ธันวาคม  2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) เลขท่ี 140/1 ซอยนาวีเจริญทรพัย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป 

ในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นดว้ย  

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

 

     วาระที่  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2565 
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 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตัิการจ  าหน่ายท่ีดินและอาคารพรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง ใหแ้ก่บุคคลที่เก่ียวโยงกนั 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 

 วาระที่ 3    เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี)  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                    งดออกเสียง     

 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่าการลงคะแนน

เสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ

ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 

 

 ลงชื่อ        ผูม้อบฉนัทะ 

 

(        ) 

 

 

 ลงชื่อ        ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

(        ) 

 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลอืกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนังสือมอบฉนัทะตามแบบ 
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ใบประจ  าตอ่แบบหนังสือมอบฉนัทะ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  ทาคูนิ กรุป๊   จ  ากดั (มหาชน) 

 การประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นครั้ง ท่ี  1/2565 ในวันศุกร์ท่ี 9 ธันวาคม 2565 ณ อาคารทาคูนิ   เลขท่ี 140/1                

ซอยนาวีเจริญทรพัย ์ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 

วาระที ่    เรื่อง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

วาระที ่    เรื่อง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 วาระที ่    เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

 ชื่อกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ชื่อกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ชื่อกรรมการ           

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 
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แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ค.  

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธรุกิจการคา้  เรื่อง  ก าหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนท่ี ........................................................................................................ 
    

วนัท่ี ...................... เดือน ................................ พ.ศ. ................................. 

                                                                                          

(1) ขา้พเจา้ ........................................................................................................................... สญัชาติ .................................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี…………………………………………..  ถนน........................................ ต าบล/แขวง..................................................................................... 

อ าเภอ/เขต.............................................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์................................................... 

        

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้(Custodian)ใหก้บั..................................................................................................... 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ทาคนิู กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน)(“บรษิทัฯ”)  

 โดยถือหุน้จ านวนทั้งสิ้ นรวม .......................................... หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.......................... เสียง ดงัน้ี 

  หุน้สามญั..................................................................... หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................... เสียง 

 หุน้บุริมสิทธิ .................................................................หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................... เสียง 

 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

          อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน      ต าบล/แขวง       อ าเภอ/เขต      

จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์     หรือ 

      นายสตัวแพทยป์ราโมทย ์ตาฬวฒัน ์    อายุ  59  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 101/228  หมู่บา้นซ่ือตรงการ์

เดน้   หมู่ท่ี    4      ต าบล      ไทรมา้        อ าเภอ      เมือง   จงัหวดั      นนทบุร ี     หรือ 

                                        อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี    . ซอย                 

ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     

                                        อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี    . ซอย                 

ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม           

วิสามัญผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2565 ในวันศุกร์ท่ี 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) เลขท่ี 140/1 ซอยนาวีเจริญทรพัย ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป 

ในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นดว้ย  

 

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี  ดงัน้ี 

   มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

   มอบฉนัทะบางสว่น  คือ 

   หุน้สามญั …………………………..…………. หุน้      และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได…้……………………………. เสียง 

 หุน้บุริมสิทธิ ……………………..………….  หุน้      และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้……………………………. เสียง 
                 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด............................................เสียง 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

 

     วาระที่  1   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2565 

 

 วาระที่ 2   พิจารณาอนุมตัิการจ  าหน่ายท่ีดินและอาคารพรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง ใหแ้ก่บุคคลที่เก่ียวโยงกนั 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 

          วาระที่ 3   เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี)  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่าการลงคะแนน

เสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6)ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ

ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 

 ลงชื่อ        ผูม้อบฉนัทะ 

 

(        ) 

 

 

 ลงชื่อ        ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

(        ) 

หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่าน้ัน 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ  คือ 

1. หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

2. หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ ้นให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉนัทะตามแบบ ค. ตามแบบ 
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ใบประจ  าตอ่แบบหนังสือมอบฉนัทะ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ทาคูนิ กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในการประชุมสามญัวิผูถื้อหุน้

ครั้งท่ี 1/2565 ในศุกร์ท่ี 9 ธันวาคม 2565  เวลา 14.00 น.   ณ อาคารทาคูนิ  เลขท่ี 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์                         

ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 

วาระที ่    เรื่อง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

วาระที ่    เรื่อง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

วาระที ่    เรื่อง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

วาระที ่    เรื่อง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

วาระที ่    เรื่อง            

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

   




