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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม  2561  

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

 

 
                     เปิดประชุมเวลา  14.03 น. 

 
คุณวศิษิฎ์   อัครวเินค  ประธานกรรมการ  ท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุม ประธำนกลำ่วเปิดกำรประชุมและ

แจ้งตอ่ท่ีประชมุวำ่  ขณะท่ีเร่ิมกำรประชมุมีผู้ถือหุ้นมำประชมุด้วยตนเอง  38  รำย รับมอบฉนัทะจ ำนวน  21  รำย นบัรวมผู้ถือ
หุ้นรวม  59  รำยจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้  421,291,145   หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.6614  ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุ  ตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัของบริษัท 

คุณธนษา  กิตติรดานันท์ เลขานุการบริษัท ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรท่ีประชุม  โดยเลขำนุกำรท่ีประชุม  ได้แนะน ำ
คณะกรรมกำรบริษัท  คณะผู้บริหำร ผู้สอบบญัชีรับอนุญำต   ตวัแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในกำรนับคะแนน  ท่ีเข้ำร่วมประชมุ
ดงันี ้
 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  

1. คณุวศิษิฎ์              อคัรวเินค ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำคำ่ตอบแทน 

2. คณุเจริญ               ประจ ำแท่น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน 

3. คณุกวีวฒัน์            ทรงสกลุเกียรต ิ                   ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน /         
กรรมกำรตรวจสอบ 

4. คณุประเสริฐ ตรีวีรำนวุฒัน์   กรรมกำร (ท่ีเป็นผู้บริหำร )/ ประธำนกรรมกำรบริหำร  
5. คณุนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์   กรรมกำร (ท่ีเป็นผู้บริหำร ) / กรรมกำรบริหำร 
6. คณุกำญจนำ ริมพณิชยกิจ   กรรมกำรบริหำร 
7. คณุสมชยั  ก้ำนบวัแก้ว   กรรมกำรบริหำร 
ทัง้นีก้รรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชมุในครัง้นีค้ดิเป็นร้อยละ  100   ของกรรมกำรทัง้หมดของบริษัท 

  
คณะผู้บริหาร 

1. คณุเจริญชยั อ ำนำจสมบรูณ์สขุ               รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยธรุกิจทดสอบ 
2. คณุฉตัรประภำ จนัทร์ศรี   รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยธรุกิจขนสง่ 
3. คณุฐิตมิำ ธนำปกิจ   รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยบญัชี / กำรเงิน 
4. คณุทศพล            ผลติำภรณ์  รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 
5. คณุธนษำ             กิตตริดำนนัท์                      เลขำนกุำรบริษัท / ผู้จดักำรฝ่ำยก ำกบักำรปฏิบตังิำน 

 (ท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนกุำรท่ีประชมุ) 
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ที่ปรึกษาทางการเงนิ 
คณุภคัชำตำ  มโนทยั จำก บริษัท เอส14 แอดไวเซอร่ี จ ำกดั 

 

ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน 
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

 

ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพ่ือเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 
นำงสำววีนสั แซ่ตัง้  ผู้ ถือหุ้นมำด้วยตนเอง ท ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมสงัเกตกำรณ์  และเป็นสกัขีพยำนใน

กำรนบัคะแนน 
 

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
คณุสรุเชษฐ์   วนิิยกลู 

 
ประธาน  มอบหมำยให้เลขำนุกำรท่ีประชมุ ชีแ้จงรำยละเอียดเก่ียวกับกำรประชมุ  และวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน  

ในวำระต่ำง ๆ  โดยเลขำนุกำรฯ  ได้ชีแ้จงวิธีกำรสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น  กำรออกเสียงลงคะแนน  กำรนับคะแนน  
และกำรประกำศผลคะแนนให้ท่ีประชมุได้รับทรำบ 

เลขำนุกำรท่ีประชุม  เรียนชีแ้จงวิธีกำรสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น  กำรออกเสียงลงคะแนน  กำรนับคะแนน  
และกำรประกำศผลคะแนน  ดงันี ้

 

การสอบถามหรือแสดงความเหน็ 
ขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีข้อสงสยัจะซักถำมหรือแสดงควำมคดิเห็นแนะน ำตวัโดยแจ้ง  ช่ือ-นำมสกุล 

และแจ้งเร่ืองท่ีต้องกำรสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น โดยกำรสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นนัน้  ขอให้เป็นกำรสอบถำม
และแสดงควำมคดิเห็นตำมประเดน็ของวำระกำรประชมุ เพ่ือให้กำรประชมุเป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ 

 

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง 
เม่ือท่ำนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนแล้ว ท่ำนจะได้รับบตัรลงคะแนนเสียงในแตล่ะวำระ โดยกำรออก

เสียงลงคะแนนนัน้ ให้ 1 หุ้นมีสทิธิออกเสียงได้ 1 เสียง  
ในกำรประชุมแต่ละวำระนัน้ ท่ำนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะต้องย่ืนบตัรลงคะแนนให้ตรงกับวำระท่ีมีกำรเรียกเก็บ

บตัรลงคะแนนในแตล่ะวำระ  
ท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ำนใดเห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ำนนัน้ 

กรอกใบลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทฯ จัดให้ และมอบให้เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ในกรณีท่ีท่ำนไม่ด ำเนินกำรดงักล่ำว ให้ถือว่ำท่ำน
เห็นชอบกบัมตติำมวำระท่ีได้น ำเสนอ  

หำกท่ำนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท ำเคร่ืองหมำยลงคะแนนมำกกว่ำ 1 ช่อง จะถือว่ำเป็นบตัรเสีย ยกเว้นผู้ ถือหุ้น
ต่ำงประเทศท่ีแต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทย ในกรณีท่ีบตัรเสีย  บริษัทฯจะถือว่ำท่ำนงดออกเสียงกับมติตำมวำระท่ีได้
น ำเสนอ 

ในกำรรวบรวมผลกำรลงคะแนนเสียง ท่ำนท่ีไมไ่ด้สง่ใบลงคะแนนบริษัทฯ จะถือวำ่ท่ำนเห็นด้วยกับวำระนัน้  บริษัทฯ 
ได้ใช้ระบบBarcode ในกำรนบักำรออกเสียงลงคะแนนเสียงในแตล่ะวำระ 
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วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560 

 ประธาน  ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน  
2560   โดยเชิญเลขำนกุำรท่ีประชมุ  เป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิำรณำ 

เลขานุการที่ประชุม เรียนชีแ้จงให้ท่ีประชมุทรำบวำ่  บริษัทฯ  ได้จดักำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นถือหุ้นประจ ำปี 2560
เม่ือวนัท่ี 26  เมษำยน 2560  ซึ่งได้สง่ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุดงักลำ่วให้กบักระทรวงพำณิชย์  และได้สง่ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว    

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำแล้ว  เห็นวำ่ได้มีกำรบนัทึกวำระกำรประชมุไว้อย่ำงครบถ้วน  และถกูต้องแล้ว 

ประธาน เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ  เม่ือไมมี่ผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิ่มเติม  
ประธำนจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน  2560  
ตำมรำยละเอียดท่ีได้น ำเสนอตอ่ท่ีประชมุดงักลำ่วข้ำงต้น 

 

ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้    2 ราย  รวมจ านวนหุ้น                        52  หุ้น 
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้          61  ราย  รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้   421,291,197  หุ้น 
 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจำรณำแล้วมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560  เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน  
2560 
โดยท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นได้มีมตรัิบรองด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย          421,106,197  เสียง ( คดิเป็นร้อยละ 99.9561 ) 
ไมเ่ห็นด้วย              0  เสียง ( คดิเป็นร้อยละ   0.0000 ) 
งดออกเสียง                185,000               เสียง ( คดิเป็นร้อยละ       0.0439 ) 

 

วาระที่ 2  พจิารณาการอนุมัตกิารน า บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 

ประธาน  ได้เชิญให้คณุนิตำ   ตรีวีรำนุวฒัน์  ในฐำนะกรรมกำรบริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และกรรมกำร  
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นผู้ชีแ้จงกิจกำรของบริษัท CAZ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นเข้ำใจกำรด ำเนินธรุกิจให้มำกขึน้ 

 คุณนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและผู้บริหาร  ได้เรียนชีแ้จงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท CAZ ตอ่ท่ีประชมุ วำ่ 
CAZ ก่อตัง้ในปี 2557 โดยมี Mr. Hong Chung Sik เป็น CEO CAZ เป็นผู้ ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงด้ำนน ำ้มันและแก๊ส 
(Engineering Procurement Construction) ทุกชนิด ตัง้แต่กำรออกแบบตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ กำรประกอบชิน้งำน 
(Fabrication) งำนโยธำ และงำนตดิตัง้โดยมีลกูค้ำสว่นใหญ่อยู่ในกลุ่มพลงังำน เช่น กลุม่บริษัท ปตท. บริษัทข้ำมชำต ิ เป็นต้น 
มีโครงกำรก่อสร้ำงท่ีเสร็จสิน้แล้วจ ำนวน 25 โครงกำร และอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงอีกจ ำนวน 9 โครงกำร โดยส ำนักงำนใหญ่
ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัระยอง ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 100 ล้ำนบำท  

เลขานุการที่ประชุม  เรียนเชิญคุณฐิติมำ  ธนำปกิจ  รองกรรมกำรผู้ จัดกำรฝ่ำยบัญชี/กำรเงิน  เป็นผู้ ชีแ้จง
รำยละเอียดเพิม่เตมิของวำระดงักลำ่ว 

คุณฐิตมิา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงนิ  ได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุดงันี ้ 
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   จ านวนหุ้นของบริษัท CAZ  หลังจากเพิ่มทนุเป็นดังนี ้

 

ผลของการท า IPO ของ CAZ ท าให้บริษัทมีส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิในการออกเสียงใน CAZ ลดลงจาก
เดมิร้อยละ 51.30 เหลือร้อยละ 36.64 คิดเป็นอัตราลดลง (Dilution Effect) ไม่เกินร้อยละ 28.57  
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ประธาน  เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ  
 คุณสุรพล สมพลวิวัฒน์  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถำมเก่ียวกับท่ีดินของบริษัท CAZ ว่ำเป็น

ทรัพย์สนิของบริษัท CAZ หรือท่ีดนิเช่ำ 
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คุณนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและผุ้บริหาร  ได้เรียนชีแ้จงตอ่วำ่ท่ีดนิซึ่งเป็ฯท่ีตัง้ของส ำนกังำนใหญ่ เป็น
ทรัพย์สนิของบริษัท CAZ ท่ีมีกำรซือ้ในปี 2559 และมีกำรบนัทึกเป็นทรัพย์สนิอยู่ในงบกำรเงินของบริษัท 

คุณสมชัย  สุชาตเิจริญยิ่ง ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถำมเพิ่มเตมิเก่ียวกบัโครงสร้ำงรำยได้หลกัของบริษัท TAKUNI  
มำจำกธรุกิจใด  แนวโน้มของรำยได้เพิม่ขึน้หรือลดลง และกำรท่ีจะน ำบริษัทย่อย CAZ  เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
ได้เตรียมแผนธรุกิจใหมเ่พ่ือชดเชยรำยได้ของบริษัทฯ ท่ีลดลงตำมอตัรำสว่นกำรถือหุ้นแล้วหรือไม่ 

คุณฐิติมา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน  ได้เรียนชีแ้จงต่อท่ีประชมุถึงรำยได้ของบริษัท 
TAKUNI เทียบกบับริษัท CAZ  ให้ท่ีประชมุทรำบดงันี ้

 

คุณประเสริฐ  ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนชีแ้จงต่อท่ีประชุมวำ่ธุรกิจก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวนัน้เร่ิมตกต ่ำลงประมำณ 2 ปี จำกรำคำน ำ้มนัท่ีลดลงซึ่งไม่สำมำรถควบคมุปัจจยัดงักล่ำวได้  ซึ่งในกลุม่บริษัท
ย่อยท่ีมีกำรแตกธรุกิจออกไปมีกำรเพิม่ช่องทำงของธรุกิจมำกขึน้ 

บริษัท GG ท่ีด ำเนินกำรด้ำนกำรขนส่งได้เพิ่มกำรขนส่งแอมโมเนีย ตลอดจนวตัถุอันตรำยอ่ืนท่ีสำมำรถให้บริกำร
ขนสง่ทำงบก เพ่ือขยำยฐำนรำยได้ 

บริษัท RE เป็นบริษัทท่ีด ำเนินธรุกิจด้ำนกำรทดสอบ INSPECTION มีกำรรับงำนเพิม่ขึน้  บริษัทฯ ได้ไปเปิดส ำนกังำน
ใหมท่ี่จงัหวดัระยอง (ปัจจบุนัอยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำน)   เพ่ือรองรับกำรขยำยฐำนลกูค้ำของบริษัท  

 บริษัท TL เป็นบริษัทท่ีลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์เก่ียวกบัท่ีอยู่อำศยั  ปัจจบุนัอยู่ระหวำ่งกำรศกึษำรำยละเอียดในกำร
ลงทนุ 

 ส่วนบริษัท  CAZ  ก ำลังจะ Spin –off  เพ่ือเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ MAI  วัตถุประสงค์เพ่ือให้มีกำร
ด ำเนินงำนท่ีชดัเจน แยกออกจำกธรุกิจของบริษัทและมีกำรเตบิโตของธรุกิจอย่ำงสงูสดุ   มีควำมยืดหยุ่น  และคลอ่งตวัในกำร
เข้ำถึงแหลง่เงินทนุได้มำกขึน้ 

คุณนรา  ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถำมเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์ ของบริษัท 
TL  วำ่จะด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  และมีกำรรับรู้รำยได้เม่ือไหร่ สว่นเงินลงทนุในธรุกิจดงักล่ำวจะมีกำรเพิ่มทุนหรือมีกำรกู้ ยืมเงิน
จำกสถำบนัทำงกำรเงิน 

คุณฐิติมา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน  ได้ชีแ้จงว่ำขณะนีบ้ริษัทอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ
เก่ียวกับแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจดงักล่ำว   หำกได้ข้อสรุปท่ีชัดเจนจะท ำกำรแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทรำบอย่ำงทั่วถึงโดยผ่ำนช่อง
ทำงกำรเสนอขำ่วผำ่นตลำดหลกัทรัพย์ 
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เม่ือไมมี่ผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิม่เติม ประธำนจึงขอฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุพจิำรณำกำรอนมุตักิำรน ำ บริษัท 
ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ตำมรำยละเอียดท่ีได้น ำเสนอตอ่ท่ีประชมุดงักลำ่ว 

 

ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้     4 ราย  รวมจ านวนหุ้น              1,344,800  หุ้น 
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้           65  ราย  รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้   422,635,997    หุ้น 
 

มต ิ  ท่ีประชมุมีมตพิจิำรณำอนมุตักิำรน ำบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
โดยท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นได้มีมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงมำกกวำ่ 3 ใน 4  ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

เห็นด้วย     422,615,997 เสียง (คดิเป็นร้อยละ   99.9953) 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0000) 
งดออกเสียง             20,000    เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0047) 

 
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตกิารเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด

(CAZ) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) และผู้ถือของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive right) 

เลขานุการที่ประชุม เชิญคณุฐิตมิำ  ธนำปกิจ  รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี/กำรเงิน  จะเป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียด
เพิม่เตมิของวำระดงักลำ่ว 

คุณฐิติมา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน  ได้เรียนชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่ำกำรเสนอขำยหุ้น
เพิม่ทนุของบริษัท CAZ จ ำนวน 80 ล้ำนหุ้น แบง่ออกเป็น ขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทนุให้แก่ประชำชนทัว่ไปจ ำนวน  64 ล้ำนหุ้น และ
ขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นจ ำนวน 16 ล้ำนหุ้น โดยสิทธิผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทอยู่ท่ี 
50:1   และรำคำท่ีเสนอขำยหุ้น IPO ดงักลำ่วปัจจบุนัยงัไมไ่ด้มีกำรก ำหนด 

 ประธาน  เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ  

 คุณฮั่งใช้  อัครสกุล  ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ถือหุ้นไทย  ได้สอบถำมเก่ียวกบั หุ้น IPO ทัง้หมดสดัสว่นของ
ผู้ ถือหุ้นเดิมและของบริษัท TAKUNI  ถืออยู่ติด Silence Period จ ำนวนก่ี% รำคำ IPO อยู่ท่ีประมำณเท่ำไหร่  บริษัทใดท่ีจะ
ได้รับกำรคดัเลือกและแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนรับประกันกำรจ ำหน่ำย และมีกำรตรวจสอบบญัชีจำกผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนุญำต
หรือยงั 

คุณภัคชาตา  มโนทัย ที่ปรึกษาทางการเงิน  ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมให้ทรำบว่ำ  ในส่วนของผู้ ถือหุ้ น strategic 
shareholder ท่ีจะตดิ Silence Period ซึ่งถกูก ำหนดไว้ท่ี  55% ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วหลงั IPO ยงัไมไ่ด้ก ำหนดสดัสว่น
ท่ีชดัเจน วำ่เป็นในสว่นของบริษัท TAKUNI  และกลุม่ผู้บริหำรของบริษัท CAZ ในสดัสว่นเท่ำใด สว่นรำคำขำย IPO จะอิงตำม
รำคำอตุสำหกรรม 

คุณพัชรรินทร์  ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถำมว่ำบริษัทได้มีกำรจัดท ำแผน  ในกำรน ำบริษัท 
CAZ  เข้ำตลำดหลกัทรัพย์ MAI หรือไม ่

คุณนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและผู้บริหาร  ได้เรียนชีแ้จงวำ่ปัจจบุนับริษัทฯ  อยู่ระหวำ่กำรเตรียมเอกสำรยงั
ไมไ่ด้มีแผนกำรท่ีสำมำรถก ำหนดวนัได้ชดัเจน  และจำกกำรท่ีผู้ถือหุ้นของบริษัท TAKUNI  ได้พจิำรณำอนมุตัใินวนันีท้ำงบริษัท 
CAZ ก็จะไปด ำเนินกำรในเร่ืองกำร Spin off  ตอ่ไป และหลงัจำกท่ีบริษัท CAZ  ย่ืนเอกสำรกบัตลำดหลกัทรัพย์ฯ  กลต. ใช้เวลำ
ในกำรพิจำรณำเอกสำรประมำณ 4-5 เดือน  หำกไม่มีเอกสำรท่ีต้องแก้ไขและต้องชีแ้จงเพิ่มเติม  คำดว่ำจะด ำเนินกำรจด
ทะเบียนเข้ำสูต่ลำดหลกัทรัพย์ฯ แล้วเสร็จประมำณสิน้ปี 2561   
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โดยปี 2560 CAZ มีผู้สอบบญัชีรับอนญุำตคือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จ ำกดั และในสว่นของกำร
แตง่ตัง้ตวัแทนรับประกนักำรจ ำหน่ำยนัน้   ปัจจบุนัยงัไมไ่ด้ท ำกำรคดัเลือกบริษัทใด 

คุณเจนเนตร  เมธาวีวนิิจ  ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถำมเพิม่เติมเก่ียวกบั ค ำกลำ่วผู้บริหำรของบริษัท TAKUNI ท่ี
เคยกล่ำวไว้ว่ำรำคำหุ้นจะไม่ต ่ำกว่ำ 2 บำท  ซึ่งปัจจุบนัรำคำหุ้นลงมำต ่ำกว่ำ 1 บำท   และรำคำท่ีจะเสนอขำยหุ้นของบริษัท 
CAZ  อยู่ท่ี 50:1 อัตรำส่วนจะต ่ำกว่ำนีไ้ด้หรือไม่   หรือสำมำรถลดสัดส่วนกำรขำย IPO  ให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นประชำชนทั่วไป  
จ ำนวน 64  ล้ำนหุ้นแล้วน ำมำเพิ่มให้ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท TAKUNI จะเป็นไปได้หรือไม่ และถ้ำผู้ ถือหุ้นต้องกำรไปเย่ียมชม
กิจกำรของบริษัท CAZ ก่อนเข้ำตลำดฯ  บริษัทฯ  TAKUNI  สำมำรถพำไป Company visit  ได้หรือไม ่

คุณประเสริฐ  ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวำ่  ในสว่นของ
รำคำหุ้นท่ีต ่ำกว่ำ 2 บำทในปัจจุบนันี ้ทำงผู้บริหำรไม่ได้นิ่งเฉย  พยำยำมท่ีจะหำช่องทำงธุรกิจใหม่ ๆ  เพิ่มเติมเพ่ือทดแทน
ธุรกิจ LPG  ตำมท่ีได้แจ้งไว้   ซึ่งกำรน ำบริษัท CAZ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์  MAI  เป็นอีกช่องทำงหนึ่งท่ีจะท ำให้
บริษัทฯ เตบิโตไปในทิศทำงท่ีดี 

ในเร่ืองของกำรขอเย่ียมชมบริษัท CAZ ขอให้ผู้ ท่ีประสงค์จะเดินทำงไปเย่ียมชมแจ้งจ ำนวนคนท่ีต้องกำรไปและส่ง
รำยช่ือมำท่ีคณุธนษำ กิตตริดำนนัท์ เลขำนกุำรบริษัท เพ่ือประสำนงำนในเร่ืองของวนัและเวลำ 

คุณฐิติมา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน  ได้เรียนชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่ำสดัส่วน 50 หุ้น
สำมญั TAKUNI ตอ่ 1 หุ้น CAZ เป็นสดัสว่นท่ีคิดแล้ววำ่เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ ฯ เร่ืองสดัส่วนผู้
ถือหุ้นรำยย่อย ว่ำภำยหลงักำรท ำ IPO แล้ว CAZ จะต้องด ำรงสดัส่วนผู้ ถือหุ้นรำยย่อยไม่ต ่ำกว่ำ 25% ของทุนจดทะเบียนท่ี
ช ำระแล้ว โดยท่ีผู้ ถือหุ้นรำยย่อยหมำยถึง ผู้ ถือหุ้นสำมญัท่ีมิได้เป็นผู้ มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน  โดยหำกก ำหนดสดัส่วนหุ้น 
TAKUNI ให้น้อยกวำ่นี ้จะท ำให้อตัรำสว่นผู้ถือหุ้นรำยย่อยไมเ่ป็นไปตำมท่ีตลำดหลกัทรัพย์ ฯ ก ำหนด 

คุณพรชัย  ธีรกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถำมว่ำกำร Spin off  ดังกล่ำวผู้ ถือ  Warrant  ของบริษัท 
TAKUNI  จะเสียสทิธิในกำรถือ Warrant  หรือไมแ่ละจะมีกำรปรับสทิธิหรือไม ่

คุณฐิติมา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน  ได้เรียนชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่ำกำรท่ีบริษัท CAZ 
Spin off  ไมไ่ด้มีผลกระทบกบัสทิธิของผู้ถือ Warrant จึงไมมี่ควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องมีกำรปรับสทิธิ  

 

คุณพัชรรินทร์  ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถำมเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อมลูรำยได้ตำมตำรำงท่ีได้
น ำเสนอข้ำงต้น   

 
 

 
บริษัทฯ  แจ้งว่ำในปี  2560 บริษัท TAKUNI และบริษัท CAZ  มีงำนเพิ่มมำกขึน้กว่ำปีก่อน แต่เหตใุดรำยได้ตำม

ตำรำงจึงน้อยลงกวำ่ปีก่อน    และบริษัทท่ีเป็นคูแ่ขง่ของ CAZ มีบริษัทใดบ้ำง 
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 คุณฐิตมิา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงนิ  ได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวำ่ สำเหตท่ีุก ำไรสทุธิ
ของบริษัท TAKUNI น้อยลง  เน่ืองจำกมีกำรลงทุนและขยำยงำนในส่วนของเคร่ืองมืออุปกรณ์และบุคลำกรด้ำนงำนธุรกิจ
ตรวจสอบและทดสอบควำมปลอดภยัทำงวศิวกรรมเพ่ือรองรับงำนท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคต และด้วยธรุกิจก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ี
ปริมำณขำยลดลงจึงท ำให้สดัสว่นก ำไรจึงน้อยลง  สว่นลกัษณะกำรรับงำนของบริษัท CAZ ท่ีผำ่นมำเป็นสว่นใหญ่เป็นงำนท่ีรับ
ช่วงมำจำก main contractor จึงท ำให้มีอตัรำสว่นก ำไรท่ีไมส่งูมำกนกั แตห่ลงัจำกท่ี CAZ ซือ้ท่ีดนิและมีโรงงำนเป็นของตวัเอง 
ประกอบกับประสบกำรณ์ท่ีสะสมอยู่เร่ือยมำ ท ำให้สำมำรถรับงำนโดยตรง เป็น  main contractor และสำมำรถรับงำนใน
ลกัษณะ EPC ซึ่งมีอตัรำก ำไรสงูกวำ่ได้มำกขึน้  

คุณนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและผู้บริหาร  ได้แจ้งเพิ่มเติมว่ำปัจจบุนัคู่แข่งของบริษัท CAZ มีทัง้บริษัทใน
ประเทศและตำ่งชำติซึ่งมีอยู่เป็นจ ำนวนมำก ยกตวัอย่ำงเช่น TRC ท่ีเคยเจอในฐำนะคู่แขง่จำกกำรประมลูงำนก่อสร้ำง 1 ครัง้ 
และ SRICHA เจอในฐำนะคูแ่ขง่จำกกำรประมลูงำนก่อสร้ำงอีก 1 ครัง้ ทัง้นีเ้น่ืองจำกผู้บริหำรเป็นชำวเกำหลี งำนท่ี CAZ ได้รับ
สว่นใหญ่จึงเป็นกำรวำ่จ้ำงจำกบริษัทข้ำมชำตเิช่น  เกำหลี ไต้หวนั ญ่ีปุ่ น จีน 

คุณธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถำมว่ำเดิมบริษัท TAKUNI ถือหุ้ นในบริษัท CAZ จ ำนวน 
51.30 % หลงัจำกมีกำรเพิม่ทนุและขำย IPO จะเหลือหุ้นอยู่จ ำนวน 36.64% อยำกทรำบวำ่เม่ือบริษัท TAKUNI มีจ ำนวนหุ้นท่ี
ลดลงอ ำนำจในกำรควบคุมลดลงด้วยหรือไม่  และในงบกำรเงินรวมจะสำมำรถน ำบริษัท CAZ มำรวมเป็นบริษัทย่อยได้อีก
หรือไม ่

คุณฐิติมา  ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน  ได้เรียนชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่ำ จำกท่ีบริษัท 
TAKUNI (THAILAND) ท่ีถือหุ้นลดลง 36.64% นัน้ บริษัทฯ ยังมีอ ำนำจในกำรควบคมุบริษัท CAZ อยู่  ซึ่งหมำยถึงอ ำนำจใน
กำรควบคมุและบริหำรจัดกำรงำนทั่วไป ทัง้นีจ้ะไมมี่ผู้ถือหุ้นรำยย่อยอ่ืนๆ  ท่ีสำมำรถรวมตวักนัและมีอ ำนำจควบคมุเหนือกว่ำ 
TAKUNI (THAILAND) ได้   ดงันัน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชียงัถือวำ่ CAZ เป็นบริษัทย่อย จึงสำมำรถน ำรำยได้ของบริษัท CAZ 
มำรวมในงบกำรรวมได้ตำมเดมิ 

คุณพัชรรินทร์  ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถำมเพิม่เตมิเก่ียวกับธรุกิจอสงัหำริมทรัพย์ท่ีจะมีกำร
ลงทนุเพิม่  บริษัทฯ  ควรศกึษำข้อมลูให้ละเอียดและรอบครอบ  เน่ืองจำกบริษัท TAKUNI มีควำมช ำนำญในเร่ืองของธรุกิจก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว   ซึ่งยงัถือวำ่ขำดประสบกำรณ์ในด้ำนธรุกิจอสงัหำริมทรัพย์ซึ่งธุรกิจดงักล่ำวมีกำรลงทนุท่ีคอ่นข้ำงสงูอำจเป็น
ควำมเส่ียงท ำให้บริษัท TAKUNI มีผลขำดทนุได้ 

คุณนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการบริษัท  ได้เรียนชีแ้จงเพิ่มเติมต่อท่ีประชุมว่ำ ในเร่ืองของกำรลงทุนด้ำน
อสงัหำริมทรัพย์  คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ได้มีควำมห่วงใยในเร่ืองดงักลำ่วเช่นกนั   ซึ่งอำจหำวธีิกำรกระจำยควำมเส่ียงโดยกำร
ร่วมทนุกบับริษัทท่ีมีควำมสำมำรถ  และช่ือเสียงในด้ำนอสงัหำริมทรัพย์ ซึ่งปัจจบุนัอยู่ในขัน้ตอนกำรศกึษำข้อดี  ข้อเสีย  และ
ควำมเป็นไปได้ของธรุกิจ  เพ่ือให้โครงกำรดงักลำ่วได้ผลก ำไรสงูสดุ   

 

ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้  4 ราย  รวมจ านวนหุ้น             6,758,001  หุ้น 
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้        69  ราย  รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้  429,393,998  หุ้น 
 
 

 มต ิ  ท่ีประชมุมีมตพิจิำรณำอนมุตักิำรเสนอขำย และจัดสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทนุของ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) 
จ ำกดั(CAZ) ให้แก่ประชำชนทั่วไป (IPO) และผู้ถือของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น( Pre-emptive right) 
โดยท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำ  3  ใน  4  ของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
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เห็นด้วย     429,350,998 เสียง (คดิเป็นร้อยละ   99.9900) 
ไมเ่ห็นด้วย              13,000 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0030) 
งดออกเสียง              30,000 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.0070) 
 

วาระที่ 4  วาระอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
 ประธาน  ได้กล่ำวขอบคณุท่ำนผู้ ถือหุ้นทุกท่ำนท่ีได้สอบถำมข้อมลูของบริษัทฯ  และเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซักถำม

รำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ  เพิม่เตมิ 

เลขานุการที่ประชุม  ได้เรียนชีแ้จงท่ีประชุมว่ำตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ .ศ. 2535 มำตรำ 105 

วรรค 2 ก ำหนดให้ “ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชุม

พจิำรณำเร่ืองอ่ืน  นอกจำกท่ีก ำหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้” 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจวุำระนีเ้พ่ือเปิดโอกำสแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอให้ท่ีประชมุพจิำรณำเร่ือง

อ่ืน ๆ นอกเหนือจำกท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดไว้ในกำรประชมุครัง้นี ้

ประธานฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นพจิำรณำเสนอวำระเร่ืองอ่ืนๆหรือซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ 

คุณพัชรรินทร์  ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถำมเพิม่เตมิเก่ียวกบั ในปี 2561 นี ้บริษัท TAKUNI มี
แผนปิดสถำนีบริกำร LPG เพิม่เตมิหรือไม ่

คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวำ่บริษัท TAKUNI  
ไม่มีสถำนีบริกำร LPG ธุรกิจของบริษัทคือรับจ้ำงขนส่งและมีคลงัก๊ำซเพ่ือส ำรองก๊ำซส ำหรับสถำนีบริกำรใกล้เคียง  ทัง้ภำค
กลำงและภำคกลำงตอนบน สว่นสถำนีบริกำรท่ีมีโลโก้ของบริษัท TAKUNI นัน้เป็นสถำนีบริกำรของลกูค้ำท่ีบริษัทน ำไปติดเพ่ือ
ช่วยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์  

เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถำม  เลขำนุกำรท่ีประชุมจึงแจ้งต่อท่ีประชุมว่ำถ้ำมีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสงสยั  ต้องกำรสอบถำม
เพิม่เตมิ  หรือต้องกำรแสดงควำมคดิเห็นในเร่ืองอ่ืน ๆ สำมำรถตดิตอ่เข้ำมำยงับริษัทฯได้ท่ี โทร. 02-455-2888 แฟ็กซ์ 02-455-
2763 หรือตดิตอ่มำท่ี 

เลขำนกุำรบริษัทคณุธนษำ  กิตตริดำนนัท์   E-mail  thanasa.k@takuni.com  หรือ 
นกัลงทนุสมัพนัธ์  คณุนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์   E-mail  nita@takuni.com หรือ 
ตดิตอ่ผำ่นเวป็ไซด์ของบริษัทในหน้ำส ำหรับนกัลงทนุ www.takunigroup.com  
ประธาน  ได้กลำ่วขอบคณุท่ำนผู้ถือหุ้นทกุท่ำนท่ีได้เสียสละเวลำมำร่วมประชมุในวนันี ้ และปิดกำรประชมุ 

 อนึ่งภำยหลงัจำกเร่ิมเปิดกำรประชมุ  ได้มีผู้ ถือหุ้นมำลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชมุเพิม่ขึน้ โดยมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นท่ีมำ
ประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำร่วมประชุมทัง้สิน้ 69 รำย  นบัจ ำนวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 429,393,998 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 
53.6742    ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

 
 
 
 
 

mailto:thanasa.k@takuni.com%20%20หรือ
mailto:ita@takuni.com
http://www.takunigroup.com/
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        ปิดประชุมเวลา   16.00  น. 
 
 

 
   ลงช่ือ................................................................     ประธานที่ประชุม  

                            (นายวศิษิฎ์     อัครวเินค)           ประธานกรรมการ 

 

ลงช่ือ.................................................................    เลขานุการที่ประชุม  

                      (นางสาวธนษา  กิตตริดานันท์)          เลขานุการบริษัท 

 

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง 

 

       

.....................................................    ..................................................... 

 (นายประเสริฐ  ตรีวีรานุวัฒน์)      (นางสาวนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์) 

      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /                                                 กรรมการผู้มีอ านาจ 

         กรรมการผู้มีอ านาจ                               


