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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2561 
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561  
 ณ ห้องประชุมชัน้ 3 อาคารทาคูนิ  

เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภเิษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 
 

 
                     เปิดประชุมเวลา  14.00 น. 

 
คุณวศิษิฎ์   อัครวเินค  ประธานกรรมการ  ท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุม ประธำนกลำ่วเปิดกำรประชุมและ

แจ้งตอ่ท่ีประชมุวำ่  ขณะท่ีเร่ิมกำรประชมุมีผู้ถือหุ้นมำประชมุด้วยตนเอง  36  รำย รับมอบฉนัทะจ ำนวน  26  รำย นบัรวมผู้ถือ
หุ้นรวม  62  รำยจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้  442,765,361   หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.3457  ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุ  ตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัของบริษัท 

คุณธนษา  กิตติรดานันท์ เลขานุการบริษัท ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรท่ีประชุม  โดยเลขำนุกำรท่ีประชุม  ได้แนะน ำ
คณะกรรมกำรบริษัท  คณะผู้บริหำร ตวัแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในกำรนบัคะแนน  ท่ีเข้ำร่วมประชมุดงันี ้
 
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. คณุฐิตมิำ ธนำปกิจ   รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยบญัชี / กำรเงิน 
2. คณุธนษำ             กิตตริดำนนัท์                      เลขำนกุำรบริษัท / ผู้จดักำรฝ่ำยก ำกบักำรปฏิบตังิำน 

 (ท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนกุำรท่ีประชมุ) 
 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ 
คณุปิยะภำ  จงเสถียร  กรรมกำรผู้จดักำร  จำก บริษัท เอส14 แอดไวเซอร่ี จ ำกดั 
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ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน 
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

 

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
คณุทรงพล สคุนธพงศ์     

 

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 
  
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2561 เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2561 

 ประธาน  ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน  
2561   โดยเชิญเลขำนกุำรท่ีประชมุ  เป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพจิำรณำ 

เลขานุการที่ประชุม ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทรำบว่ำบริษัทฯ  ได้จัดกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นถือหุ้นประจ ำปี 2561 เม่ือ
วนัท่ี 23  เมษำยน 2561  ซึ่งได้ส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวให้กับกระทรวงพำณิชย์  และได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว    

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำแล้ว  เห็นวำ่ได้มีกำรบนัทึกวำระกำรประชมุไว้อย่ำงครบถ้วน  และถกูต้องแล้ว 
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ประธาน เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ  เม่ือไมมี่ผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิ่มเติม  
ประธำนจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน  2561  
ตำมรำยละเอียดท่ีได้น ำเสนอตอ่ท่ีประชมุดงักลำ่วข้ำงต้น 

 

ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้    2 ราย  รวมจ านวนหุ้น                        101  หุ้น 
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้          64  ราย  รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้     442,765,462  หุ้น 
 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจำรณำแล้วมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561  เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน  
2561 โดยท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

เห็นด้วย          442,758,436  เสียง ( คดิเป็นร้อยละ  100.0000 ) 
ไมเ่ห็นด้วย              0  เสียง ( คดิเป็นร้อยละ  0.0000 ) 
รวม          442,758,436  เสียง ( คดิเป็นร้อยละ  100.0000 ) 
งดออกเสียง                    7,026               เสียง ( คดิเป็นร้อยละ       0.0000 ) 
บตัรเสีย                           0               เสียง ( คดิเป็นร้อยละ       0.0000 ) 

 

วาระที่ 2  พจิารณาการอนุมัตกิารซือ้ที่ดนิเปล่าจากบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
 

ประธาน  ได้เชิญให้เลขำนกุำรท่ีประชมุ  เป็นผู้ชีแ้จงในเร่ืองของท่ีดนิซึ่งเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

เลขานุการที่ประชุม ชีแ้จงรำยละเอียดเพิม่เตมิของวำระดงันี ้

ท่ีประชมุคณะกรรมกำรของบริษัท ครัง้ท่ี 5/2561 วนัท่ี 30 มีนำคม 2561  มีมตพิจิำรณำอนมุตักิำรซือ้ท่ีดนิของ  บริษัท 
ทำคนูิ แลนด์ จ ำกดั จ ำนวน  2 แปลง  จำกบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัได้แก่ 

1. นำงสำวนิตำ ตรีวีรำนวุฒัน์ โฉนดเลขท่ี 72763  

2. นำยฐำกรู    ตรีวีรำนวุฒัน์  โฉนดเลขท่ี 72764 

ท่ีดนิทัง้ 2  แปลงดงักลำ่วได้รับกำรประเมนิจำกผู้ประเมนิท่ีได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนก.ล.ต.  จำก 2  บริษัทได้แก่ 

 บริษัท กรุงเทพประเมนิรำคำ จ ำกดั และ  

 บริษัท ชำเตอร์แวลเูอชัน่  แอนด์ คอนซลัแตนท์ จ ำกดั 

โดยมีรำยละเอียดเปรียบเทียบรำคำซือ้ขำย  กบัรำคำประเมนิตำมตำรำงดงันี ้

ผู้ขาย ที่ดิน เนือ้ที่ ราคาตกลงซือ้ขาย ราคาประเมิน 

คณุนิตำ ตรีวีรำนวุฒัน์ โฉนดเลขท่ี 
72763 

1-2-6 ไร่  
606 ตรว. 

21.75 ล้ำนบำท 
 

27.27 ล้ำนบำท 
 

คณุฐำกรู ตรีวีรำนวุฒัน์ โฉนดเลขท่ี 
72764 

1-2-17 ไร่ 
617 ตรว. 

19.80 ล้ำนบำท 
 

27.77 ล้ำนบำท 
 

รวม 
3-0-23 ไร่ 

1,223 ตรว. 
41.55 ล้านบาท 

 
55.04 ล้านบาท 
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(โดยค่ำภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิท่ีดินตำมสญัญำนี ้ผู้ขำยจะ
เป็นผู้ รับภำระเองทัง้สิน้) 

ผู้มีสว่นได้เสียในกำรซือ้ท่ีดนิดงักลำ่ว  ซึ่งไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนมีรำยช่ือดงันี ้

รายช่ือ ความสัมพนัธ์ 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

  นำงสำวนิตำ ตรีวีรำนวุฒัน์     -     ผู้ ถือหุ้น 19.08 

  นำยฐำกรู ตรีวีรำนวุฒัน์     -     ผู้ ถือหุ้น 16.09 

  นำยประเสริฐ ตรีวีรำนวุฒัน์ - บดิำของนำงสำวนิตำ ตรีวีรำนวุฒัน์ 
                และนำยฐำกรู ตรีวีรำนวุฒัน์ 
    -     ผู้ ถือหุ้น 

 
16.18 

  นำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ - มำรดำของนำงสำวนิตำ ตรีวีรำนุวฒัน์ 
                และนำยฐำกรู ตรีวีรำนวุฒัน์ 
    -     ผู้ ถือหุ้น 

 
0.06 

 

ประธาน  เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ  

 คุณกิตติยศ  อาภาเกียรติวงศ์  ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถำมว่ำท่ีดินดงักล่ำวเคยโดนน ำ้ท่วมหรือไม่และบริษัท 
ธนำสริิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  จะเป็นผู้เข้ำมำดแูลโครงกำรทัง้หมดหรือไม ่   รวมทัง้สอบถำมว่ำท่ีดนิดงักล่ำวหำกต้องกำรสร้ำง
อำคำรสงูหรือคอนโดมเินียมสำมำรถรับน ำ้หนกัได้หรือไม ่

             คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวำ่ในปี  2554   ท่ีมี
เหตกุำรณ์น ำ้ท่วม ในส่วนของท่ีดินน ำ้ท่วมไม่ถึงเน่ืองจำกมีกำรถมดินเท่ำกับควำมสงูของเชิงสะพำนถนนกำญจนำภิเษก  แต่
บริเวณรอบๆ มีน ำ้ท่วมขงั   สว่นกำรก่อสร้ำงอำคำรสงูนัน้ ตำมกฎหมำยในเส้นรอบวงรถไฟฟ้ำ 500 เมตรไมส่ำมำรถสร้ำงตึกสงู
เกิน 23 เมตรได้  ทัง้นี ้ในท่ีดินดงักล่ำวบริษัทมีควำมตัง้ใจท่ีจะสร้ำงบ้ำนจัดสรรมำกกว่ำท่ีจะน ำไปสร้ำงคอนโดมิเนียมหรือ
อำคำรสงู 

 คุณเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถำมว่ำเหตใุดจึงต้องซือ้ท่ีดินทัง้ 2 แปลง
ดงักลำ่วจำกกรรมกำร  มีท่ีดนิแปลงอ่ืนท่ีมีรำคำถกูกวำ่หรือไม ่

            คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมว่ำ เหตท่ีุขออนุมตัิ
ซือ้ท่ีดนิเน่ืองจำกท่ีดนิแปลงดงักล่ำว  อยู่ตดิกบัท่ีดนิของบริษัท ทำคนูิ แลนด์และเป็นแปลงทำงด้ำนหน้ำตดิทำงเข้ำออก  ถ้ำได้
ท่ีดนิดงักลำ่วมำจะได้เป็นท่ีแปลงใหญ่เหมำะกบักำรท ำหมู่บ้ำนจัดสรรท่ีมีทำงเข้ำออกท่ีสะดวกและสวยงำม  ทัง้นีร้ำคำท่ีดินท่ี
ท ำกำรซือ้ขำยก็ยงัมีรำคำถกูกวำ่รำคำประเมนิอีกด้วย 

            คุณธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถำมเพิ่มเติมว่ำ กำรขำยหุ้นของบริษัท ทำคนูิ แลนด์ จ ำกัด 
ให้กบับริษัท ธนำสริิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) จะเสียอ ำนำจกำรควบคมุ  และจะคุ้มทนุหรือไม ่ แล้วต้องขออนมุตัผิู้ ถือหุ้นอีกหรือไม่
และในอนำคตบริษัท ทำคนูิ แลนด์  จะมีกำรขยำยธรุกิจท่ีเก่ียวกบัอสงัหำริมทรัพย์ตอ่ไปอีกหรือไม ่

            คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ได้ชีแ้จงว่ำ บริษัท ธนำสิริ กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) เป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียง  มีควำมน่ำเช่ือถือ มีทีมงำนท่ีเป็นมืออำชีพซึ่งจะท ำให้เป็นประโยชน์กบัโครงกำรท่ีบริษัทฯ  จะ
ลงทนุได้อย่ำงแน่นอน  สว่นเร่ืองของกำรเสียอ ำนำจควบคมุนัน้ไมน่่ำจะเป็นปัญหำเพรำะบริษัทฯ ต้องใช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถ
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ของธนำสิริช่วยในกำรบริหำรโครงกำรดงักล่ำว   ทัง้นีถ้้ำมีโอกำสในอนำคตบริษัทฯ  ก็ยังสนใจท่ีจะลงทุนในกำรท ำธุรกิจ
อสงัหำริมทรัพย์อยู่   หำกโครงกำรแรกประสบผลส ำเร็จไปได้ด้วยดี  

คุณฐิตมิา ธนาปกิจ  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี / การเงนิ ชีแ้จงวำ่ส ำหรับกำรขำยหุ้นบริษัท ทำคนูิ แลนด์ 
จ ำกัด ให้กับ บริษัท ธนำสิริ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) มีกำรค ำนวณขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์กำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินแล้ว โดยมี
ขนำดรำยกำรเพียง 5.48% ตำมเกณฑ์มลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งไม่ต้องได้รับกำรอนมุตัิให้จ ำหน่ำยทรัพย์สินจำกผู้ถือหุ้น
แตอ่ย่ำงใด 

คุณนิรันดร์  พงษ์กล ่า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถำมวำ่ในกำรท ำโครงกำรบ้ำนจดัสรรมลูคำ่โครงกำร 601.32 
ล้ำนบำทนัน้  อยำกทรำบวำ่ก ำไรขัน้ต้นอยู่ท่ีเท่ำไหร่    จะด ำเนินกำรแล้วเสร็จและมีกำรรับรู้รำยได้เม่ือไหร่ เม่ือโครงกำรสิน้สดุ
จะด ำเนินธรุกิจด้ำนองัสงัหำริมทรัพย์ตอ่ไปหรือไม ่

สว่นบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั ด ำเนินกำรเป็นผู้ รับงำนโดยตรง  หรือเป็นกำรรับช่วง และบคุคลำกรในกำร
ท ำงำนเป็นพนักงำนของบริษัท CAZ ทัง้หมดหรือไม่  พนักงำนจะเพียงพอกับงำนท่ีเพิ่มขึน้หรือไม่ และในส่วนของกลุ่มบริษัท 
TG ธรุกิจใดท่ีสร้ำงก ำไรให้บริษัทมำกท่ีสดุคดิเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ 

คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและผู้บริหาร  ได้ชีแ้จงวำ่กำรท ำโครงกำรบ้ำนจัดสรรจะใช้เวลำประมำณ 4 ปี 

รำยได้โดยรวมประมำณ 601 ล้ำนบำท อตัรำก ำไรขัน้ต้นอยู่ท่ีประมำณ 35% ส ำหรับโครงกำรด้ำนองัสงัหำริมทรัพย์ในอนำคต 

คงต้องพิจำรณำโอกำสและควำมเป็นไปได้ ซ่ีงในขณะนีย้ังตอบไม่ได้ ส่วนของบริษัท CAZ ด ำเนินกำรเป็นทัง้ผู้ รับงำนเองและ  

เป็นกำรรับเหมำช่วงตอ่จำก Main Contractor พนักงำนส่วนใหญ่เป็นพนักงำนของบริษัท ซึ่งเพียงพอต่องำนท่ีขยำยเพิ่มมำก

ขึน้ ส่วนของกลุ่มบริษัท TG ธุรกิจทดสอบควำมปลอดภัย สำมำรถท ำก ำไรได้มำกท่ีสดุ โดยมีก ำไรขัน้ต้นอยู่ท่ีประมำณ 40% 

รองลงมำคือธรุกิจขนสง่ GAS ซึ่งสำมำรถท ำก ำไรขัน้ต้นประมำณ 30%  

คุณสุวรรณ  เดชะรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถำมว่ำ ลกูค้ำรำยใหญ่ของกลุ่มบริษัท TG และรำยได้ 3 

อนัดบัแรกมำจำกธรุกิจใด 

คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและผู้บริหาร  ได้ชีแ้จงวำ่ลกูค้ำรำยใหญ่ของบริษัทอยู่ในกลุม่บริษัท ปตท.  และ

รำยได้หลกัมำจำกลกูค้ำกลุม่ธรุกิจก่อสร้ำง   ซือ้ขำยแก๊ส  และธรุกิจทดสอบ  ตำมล ำดบั  

คุณเจนเนตร  เมธาวีวนิิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถำมวำ่ ธรุกิจขนสง่ LPG ได้มีกำรด ำเนินธรุกิจกบับริษัท 

พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกัด (มหำชน)  หรือไม่ และในอนำคตจะมีกำรสร้ำงคลงัเก็บก๊ำซเพิ่มหรือไม่ ในส่วนของบริษัท ซี เอ แซด 

(ประเทศไทย) จ ำกัด ได้รับงำนต่อจำกบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) หรือประมลูงำนโดยตรงเอง และในกลุ่มบริษัท ทำคนูิ  

รำยได้สว่นใหญ่ในปัจจบุนัมำจำกบริษัท CAZ ใช่หรือไม ่และอยำกให้พจิำรณำเร่ืองกำรน ำผู้ถือหุ้นเย่ียมชมบริษัท CAZ อีกครัง้     

คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ได้ชีแ้จงวำ่  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอย่ี จ ำกดั 

(มหำชน) เป็นบริษัทท่ีค้ำน ำ้มนัไม่ได้มีกำรขำยก๊ำซ LPG ส่วนเร่ืองกำรสร้ำงคลงัก๊ำซบริษัทยังไม่มีนโยบำยในเร่ืองดงักล่ำว 

เน่ืองจำกธรุกิจเก่ียวกบั LPG ในปัจจบุนัซบเซำลงอย่ำงมำก บริษัทจึงคดิท ำธรุกิจอ่ืนเช่นกำรจดัท ำอสงัริมทรัพย์เป็นต้น      

คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและผู้บริหาร     ได้ชีแ้จงเพิม่เติมว่ำ  บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั มี

ทัง้รับงำนผำ่นบริษัท ปตท.จ ำกดั (มหำชน) และประมลูงำนเอง สว่นเร่ืองของกำรน ำผู้ถือหุ้นเย่ียมชมบริษัท CAZ นัน้ ขอให้ผำ่น

ช่วงย่ืนเอกสำรกำรน ำบริษัท CAZ เข้ำสูต่ลำดหลกัทรัพย์ให้ส ำเร็จก่อน จึงจะมีกำรเรียนเชิญผู้ถือหุ้นท่ีสนใจไปเย่ียมชม บริษัท 

CAZ  อีกครัง้ 
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คุณธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถำมวำ่ กำรน ำบริษัท CAZ เข้ำสูต่ลำดหลกัทรัพย์ใช้ระยะเวลำ

ในกำรด ำเนินกำรเท่ำไหร่  และมีกำรก ำหนดสดัสว่นหุ้น CAZ  ให้ผู้ถือหุ้นเดมิของ TAKUNI  ในอตัรำสว่นเท่ำไหร่ 

คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์  กรรมการและผู้บริหาร  ได้ชีแ้จงวำ่ปัจจบุนัอยู่ระหวำ่งกำรเตรียมเอกสำรให้แก่ส ำนักงำน

ก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์   ซึ่งจะย่ืน Filing ภำยในไตรมำสท่ี 3 หลงัจำกย่ืนเอกสำรแล้ว  กลต. ใช้เวลำไม่เกิน 4 

เดือนในกำรพิจำรณำ  ผู้ ถือหุ้นเดิมของ TAKUNI  50 หุ้นสำมำรถได้หุ้นของ CAZ  1 หุ้น  ซึ่งรำยละเอียดดงักล่ำวได้ขออนมุตัิ

จำกผู้ถือหุ้นบริษัทแล้วในกำรประชมุวสิำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561  เม่ือวนัท่ี  13  มีนำคม  2561  

เม่ือไมมี่ผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสอบถำมเพิม่เติม ประธำนจึงขอฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุพจิำรณำกำรอนมุตักิำรซือ้ท่ีดนิ
เปลำ่จำกบคุคลเก่ียวโยงกนั ตำมรำยละเอียดท่ีได้น ำเสนอตอ่ท่ีประชมุดงักลำ่ว 

 

ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้     3 ราย  รวมจ านวนหุ้น              15,177,102  หุ้น 
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้            67 ราย  รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้     457,942,564  หุ้น 
 

มต ิ  ท่ีประชมุมีมตพิจิำรณำอนมุตักิำรซือ้ท่ีดนิเปลำ่จำกบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นได้มีมติ
อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงมำกกวำ่ 3 ใน 4  ของผู้ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย       45,170,240 เสียง (คดิเป็นร้อยละ   96.7092) 
ไมเ่ห็นด้วย        1,400,000 เสียง (คดิเป็นร้อยละ     2.9974) 
งดออกเสียง            137,026    เสียง (คดิเป็นร้อยละ     0.2934) 
บตัรเสีย                                    0      เสียง ( คดิเป็นร้อยละ         0.0000 ) 

 
วาระที่ 3  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ(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 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นพจิำรณำเสนอวำระเร่ืองอ่ืนๆ  หรือซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยัตำ่ง ๆ 

            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 

mailto:thanasa.k@takuni.com%20%20หรือ
mailto:ita@takuni.com
http://www.takunigroup.com/
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 อนึ่งภำยหลงัจำกเร่ิมเปิดกำรประชมุ  ได้มีผู้ ถือหุ้นมำลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชมุเพิม่ขึน้ โดยมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นท่ีมำ
ประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำร่วมประชมุทัง้สิน้ 67 รำย  นบัจ ำนวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 457,942,564 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 
57.2428    ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

 
 
        ปิดประชุมเวลา   15.30  น. 
 
 

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

                            (นายวศิษิฎ์     อัครวเินค)           ประธานกรรมการ 

 

 

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

                      (นางสาวธนษา  กิตตริดานันท์)          เลขานุการบริษัท 

 


