
 

 

วันท่ี  24  มีนาคม  2559 
  
เรื่อง        ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2559 
 
เรียน       ท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ  บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย :  

1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2558 
2. รายงานประจ าปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM 
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ  
4. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
5. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ 
6. หนังสือมอบฉันทะจ านวน 3 แบบ 
7. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ) 
8. แผนที่สถานท่ีประชุม 

 ด้วยมติคณะกรรมการบริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2559  ได้มีมติให้เรียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  ในวันพฤหัสบดีที่ 28  เมษายน 2559  เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 224-225 ช้ัน 2 ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2558  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 
2558 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
พร้อมกันนี้ได้แนบส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วย ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยล าดับที่ 1 
 
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบป ี 2558 และรับรองรายงานประจ าปี 



 

 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นรับทราบการแถลงผลการด าเนนิงานในรอบปี 2558  
และรับรองรายงานประจ าปี 2558 ของบริษัท  ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุน้ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยล าดับที่ 2 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 
 งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจาก ผู้สอบบญัชี บริษัท  พีวี ออดิท จ ากัด โดยไดแ้สดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัทแบบ
ไม่มเีงื่อนไข  และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามรายงาน
ประจ าปี 2558 หัวข้อ งบการเงิน โดยสรุปสาระส าคญัได้ดังนี้        
                                (หน่วย : ล้านบาท) 
  รายการ           2557        2558  
สินทรัพย์รวม                  2,726.23               2,788.45 
หนี้สินรวม                  1,313.21               1,429.84 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท                 1,413.02               1,358.61 
รายได้รวม                  1,244.19                  902.16 
ก าไรสุทธิ            239.12       (45.19) 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)            0.34         (0.06)  
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงาน ประจ าปี 2558 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนส ารองแล้ว 31,524,151.37  บาท คิดเป็นร้อยละ 
4.53 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี ก าหนดว่า บริษัทฯ จะ
จ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษี
เงินได้นิติบุคคล และเงินส ารองต่างๆ นั้น แต่เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ  13.76 ล้านบาท และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 45.19 ล้านบาท 



 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ : จึงเห็นสมควรงดจัดสรรก าไรสุทธิ เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี  2558 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
  
 ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 
ซึ่งก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ส าหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

1) นายธงไชย  แพรรังสี  กรรมการและรองประธานกรรมการ 
2) นายวัชรินทร์  ดวงดารา  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
3) นายช านาญ  งามพจนวงศ ์ กรรมการ 
4) นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี  กรรมการ  

 ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดขึ้น รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปี 2559  หัวข้อ การสรรหา
กรรมการ และผู้บริหาร  และเท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอแต่งตั้งไม่
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไม่เป็นผู้บริหารวิชาชีพ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ กับบริษัทและบริษัทย่อย หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็น
ประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 
4 ท่าน ข้างต้น กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์  และวิธีการในการสรรหาปรากฏ
ตามแบบแสดงรายการประจ าปี (56-1) ส่วนที่ 2 หน้าที่ 39 ภายใต้หัวข้อ 9.3 เรื่องการสรรหา กรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ บริษัท
ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2559 

 ความเห็นคณะกรรมการ :  ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 ซึ่งก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น คณะกรรมการ
เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอ่ืนที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันและได้เปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และก าไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อ



 

 

ครั้ง และบ าเหน็จกรรมการ ของปี 2559 เท่ากับปี 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่ง
เท่ากับปี 2558  ท่ีผ่านมา  และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  แล้ว  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน  
  1.1   ประธานกรรมการ  เดือนละ 40,000.00 บาท  
  1.2   รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 30,000.00 บาท 
  1.3   กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท 

2. เบี้ยประชุมต่อครั้ง  
2.1  ประธานกรรมการ จ่ายครั้งละ  12,000.00 บาท  
2.2   รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ จ่ายครั้งละ 
 10,000.00 บาท 

3. บ าเหน็จกรรมการ 
3.1  เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบ าเหนจ็ตามความเหมาะสมให้กับ

 กรรมการทุกต าแหน่ง แต่ทั้งนี้ ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท  

 ส าหรับกรรมการที่ท าหน้าท่ีมากกว่า 1 ต าแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามต าแหน่งที่สูงกว่าเพียง
ต าแหน่งเดียว  หากกรรมการท่านใดท่ีได้รับคา่ตอบแทนในฐานะผู้บรหิารแล้วจะไมไ่ด้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ 
และกรรมการท่านใดซึ่งไมส่ามารถเข้าร่วมการประชุม จะไมไ่ดร้ับคา่เบี้ยประชุม 

 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคา่ตอบแทน 

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไมม่ีคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน แต่มกีระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับ
บริษัทในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกันรวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มขีนาดรายได้และก าไรสุทธิใกล้เคียงกัน และผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแล้ว 

วารที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 

 ความเห็นคณะกรรมการ :  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมี
รายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจ าปี 2558  
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี 
ออดิท จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอบบัญชีของบริษัทเป็นปี 3 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 



 

 

ธันวาคม 2559 โดยผู้สอบบัญชีล าดับที่ 1 และ 2 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทเป็นระยะเวลา 8 และ 6 ปีตามล าดับ 
โดยมีรายชื่อผู้ลงนามตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 

1) นายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4917 และ/หรือ 
 2) นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7147 และ/หรือ 

3) นายเทอดทอง  เทพมังกร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3787 และ/หรือ 

4) นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9429 และ/หรือ 
5) นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9622  
 

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2558 และปี 2559 ของบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด      

                  หน่วย  : บาท 

ปี 
ค่าสอบทานสาม

ไตรมาส 

ค่าตรวจสอบ
ประจ าป ี

รวมเงินค่าสอบ
บัญช ี

ค่าใช้จ่ายอื่น 

2558 900,000.00 1,520,000.00 2,420,000.00 ตามที่เกิดขึ้นจริง 

2559 990,000.00 1,670,000.00 2,660,000.00 ตามที่เกิดขึ้นจริง 

ทั้งนี้ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด จัดหา ผู้สอบบัญชีท่านอ่ืน 
ภายในส านักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

 พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 ของ บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 
2,660,000.00 บาท ต่อปี  โดยปรับเพิ่มจากปีที่ผ่านมาเป็นเงิน 240,000.00 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับ
บริษัทอ่ืนท่ีมีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน   

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
............................................................... 
 



 

 

 บริษัทก าหนดปิดสมดุทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม ตั้งแต่วันท่ี 8 เมษายน 2559 เป็นต้นไป จนกว่า
การประชุมจะแล้วเสร็จ จึงขอเรยีนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรยีงกัน 
โดยบริษัทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพือ่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.25 น. เป็นต้นไป 

 หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอก
รายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง
เท่านั้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับท่ี 6) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และให้น าไปยื่นต่อประธานกรรมการ
บริษัท หรือผู้ที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเวลานัดประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง ทั้ งนี้
บริษัทได้ส่งหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 5) ในการ
ประชุมนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นอิสระ มาตอบข้อหารือต่องบการเงินของบริษัทด้วย 
 ทั้งนี้  เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมี
ค าถามที่ต้องการให้บริษัทช้ีแจงในประเด็นแต่ละวาระ หรือขอข้อมูลอื่นที่ส าคัญของบริษัท ท่านสามารถจัดส่งค าถามล่วงหน้าก่อน
วันประชุมได้ที่ boardoffice@chukai.co.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2316-2873-7, 0-2715-0000  ต่อ 71 โทรสารหมายเลข  
0-2316-6574, 0-2316-6637 เพื่อท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารจะได้เตรียมชี้แจงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
  
 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
                                           โดยมติคณะกรรมการ 

 
 
 
                               

                     (ผศ.ดร.พิบูลย์   ลิมประภัทร) 
 

mailto:boardoffice@chukai.co.th
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 
ของ 

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) 
 
วนัท่ีประชุม  :  วนัองัคารท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.30 น. 
สถานท่ีประชุม :  หอ้งประชุมราชพฤกษ ์2  ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์บี เลขท่ี 2/4-5 หมู่ 14 ถนน

 บางนา-ตราด กม. 6.5 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540  
ประธานท่ีประชุม :  ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ 
เลขานุการท่ีประชุม :  นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
เร่ิมประชุมเวลา :  14.30 น. 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม :  มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองจ านวน 29  ราย และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจ านวน 22 

 ราย รวมเป็น 51 ราย เป็นจ านวน 418,963,733 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 66.8435  ของ
 จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 626,783,520 หุน้ 

 
ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 46 

ทั้งน้ี ภายหลงัจากเปิดการประชุม ไดมี้ผูถื้อหุน้ทยอยเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม ทั้งเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดย
การมอบฉนัทะ รวมเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 55 ราย ถือหุน้รวมทั้งส้ิน 419,149,107 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 66.873
ของหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 

เลขานุการท่ีประชุมกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ พร้อมแนะน าทางหนีไฟของสถานท่ีจดัการประชุมในคร้ังน้ี เพ่ือความ
ปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุม และแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีผา่นมาบริษทัไดปิ้ดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558  มีจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 3,562 ราย 
 
เลขานุการท่ีประชุม ไดช้ี้แจงถึงขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุม และวธีิการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดงัน้ี 
1. การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหุน้หน่ึงหุน้ เป็นหน่ึงเสียง 
2. ดงันั้น ผูถื้อหุน้แต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรือจ านวนหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะมา 
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพ่ือใหเ้กิดความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนนในแต่ละวาระ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
3.1 ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะหรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอยา่งอ่ืนตามท่ีประธานหรือคณะกรรมการ

บริษทัเสนอ ไม่ตอ้งท าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน และไม่มีความจ าเป็นตอ้งยืน่บตัรลงคะแนนใหก้บัเจา้หนา้ท่ี 
โดยเจา้หนา้ท่ีจะเก็บรวบรวมบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม เลขานุการท่ี
ประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้ยืน่บตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ีก่อนกลบั เพ่ือใหบ้ริษทัเก็บบตัรไวเ้ป็นหลกัฐานในการ
ลงคะแนนของผูถื้อหุน้ 

3.2 หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความเห็นคดัคา้นหรืองดออกเสียง ขอใหท้ าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน พร้อมระบุจ านวน
หุน้ท่ีตนถือรวมกบัจ านวนหุน้ท่ีตนไดรั้บมอบฉนัทะ และส่งบตัรลงคะแนนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือรวบรวมคะแนน 

 
รายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติมปรากฏตามขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ยล าดบัท่ี 6 

ประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้รวมทั้งแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาทาง
กฎหมาย ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
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1. ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร  ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายธงไชย แพรรังสี    รองประธานกรรมการ กรรมการ และท่ีปรึกษาผูบ้ริหาร 
3. นายวชัรินทร์ ดวงดารา  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5. นางวรีะวรรณ บุญขวญั   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
6. นายเจษฎา พรหมจาต  กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
7. นายช านาญ งามพจนวงศ ์  กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
8. นางสาวอญัญชิ์สา แพรรังสี กรรมการ และผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
9. นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ากดั  
10. นางสาววนิดา ดาราฉาย  กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั  
 
ประธานกล่าวแนะน าผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
1. นายเลิศ นิตยธี์รานนท ์  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
2. นางสาวเจนจิรา แพรรังสี กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั 
3. นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธ์ิ ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ากดั 
4. นางจิตรา ทองสมุทร  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในอาวโุส 
5. นางสาววไิล นกัวฬิา  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
6. นางสาวรัชดากร ทมินเหมย ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทัว่ไป 
7. นางปาจรีย ์ศรีสุวรรณ  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
  
ประธานกล่าวแนะน าผูส้อบบญัชีและตวัแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั พีว ีออดิท จ ากดั ไดแ้ก่นายประวทิย ์ววิรรณธนา 
นุตร์ และนายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกลุ และแนะน าท่ีปรึกษาทางดา้นกฎหมายของบริษทัไดแ้ก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ  
จากนั้น ประธานจึงใหเ้ลขานุการ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 

เลขานุการแถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ เลขานุการท่ีประชุมไดจ้ดัท า
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี  29 เมษายน 2557 ถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้
ผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติรับรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557  

เลขานุการไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากดงัต่อไปน้ี 

 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดว้ยคะแนนเสียง                                  418,961,733  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง                   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน       2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0005 
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ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2557 และรับรองรายงานประจ าปี  

เลขานุการไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ผลการด าเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2557  ปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 
ของคณะกรรมการ ซ่ึงไดจ้ดัพิมพแ์ละปรากฏอยูใ่นรายงานการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน ซ่ึงไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบ CD ROM พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบ
ปีท่ีผา่นมาโดยสรุปเป็นดงัน้ี     

                    หน่วย : ลา้นบาท  
ผลการด าเนินงาน ปี 2557 ปี 2556 

รายไดร้วม 1,067.70 1,414.00 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการรวม 722.10 1,059.60 
ก าไรขั้นตน้ 345.60 354.50 
ก าไรสุทธิ 236.40 72.60 
รายไดจ้ากการขายรวม 402.20 807.40 
ตน้ทุนจากการขาย 280.80 646.70 
ก าไรขั้นตน้จากการขาย 121.40 160.70 
รายไดจ้ากการขายรถเครนใหม่ซูมไลออน 327.40 758.50 
ตน้ทุนจากการขายรถเครนใหม่ซูมไลออน 252.60 626.50 
ก าไรขั้นตน้จากการขายรถเครนใหม่ซูมไลออน 74.80 132.10 
รายไดจ้ากการขายรถเครนเก่า 74.80 48.90 
ตน้ทุนจากการขายรถเครนเก่า 28.20 20.20 
ก าไรขั้นตน้จากการขายรถเครนเก่า 46.50 28.70 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 665.50 606.60 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 441.20 412.90 
ก าไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 224.20 193.70 
สินทรัพยร์วม 2,726.20 3,095.00 
หน้ีสินรวม 1,312.20 1,913.00 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม  1,413.00 1,182.00 

 
เลขานุการไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึง

ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2556 รวมถึงรายงานและขอ้มูลต่าง 

ๆ ของบริษทัในรอบปี 2556 และรับรองรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากต่อไปน้ี 
 

 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดว้ยคะแนนเสียง                                  418,961,733  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง                   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน       2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0005 
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ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

เลขานุการแถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีบริษทัฯไดจ้ดัส่งงบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และรายงานของผูส้อบบญัชี ไปพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุน้แลว้นั้น จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชี
ของบริษทั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

เลขานุการไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดว้ยคะแนนเสียง                                  418,961,733  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง                   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน       2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0005 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2557 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย 
 เลขานุการไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติั บริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 56 ก าหนดวา่ บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี หกัออกดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน   
 คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนเงิน 119,912,434.19 บาท 
เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย 5,995,621.71 บาท หรือร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ รวมเป็นเงินส ารองสะสมจ านวน 31,524,151.37 
บาท หรือร้อยละ 5.03 ของทุนจดทะเบียน 

เลขานุการไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่  ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  
 ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัจดัสรรก าไรสุทธิ ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแตว่นัท่ี 1 มกราคม  
2557 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวนเงิน 119,912,434.19 บาท เป็นเงินส ารองตาม
กฎหมาย 5,995,621.71 บาท หรือร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ รวมเป็นเงินส ารองสะสมจ านวน 31,524,151.37 บาท หรือร้อยละ 
5.03 ของทุนจดทะเบียน ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดว้ยคะแนนเสียง                                  418,961,733  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง                   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน       2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0005 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 และพิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัและเงินสด 
 เลขานุการไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบญัชี หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินส ารองต่างๆ ทุก
ประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายพระราชบญัญติับริษทัมหาชน 
อยา่งไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษทั รวมถึง
ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนในอนาคตดว้ย ทั้งน้ี บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
ถึง 31 ธนัวาคม  2557 ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 119,912,434.19 บาท 
 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา อนุมติัการจ่ายปันผล
เป็นหุน้สามญัและเงินสดดงัน้ี 
  5.1   จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 69,642,613 หุน้ (หกสิบเกา้ลา้นหกแสนส่ีหม่ืน
สองพนัหกร้อยสิบสามหุน้ ) มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน อตัรา 9 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้ปันผล 
รวมเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 69,642,613.00 บาท (หกสิบเกา้ลา้นหกแสนส่ีหม่ืนสองพนัหกร้อยสิบสามบาท) หรือคิดเป็นอตัรา
การจ่ายเงินปันผล 0.11111111 บาทต่อหุน้ ในกรณีท่ีมีเศษหุน้ต ่ากวา่ 9 หุน้ บริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่าย
หุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.11111111 บาท 
  5.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.01234568 บาทต่อหุน้ เพ่ือรองรับภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีเกิดจากการจ่าย
ปันผลเป็นหุน้สามญั โดยค านวณจากมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
 ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้จะไดรั้บปันผลในรูปหุน้สามญัและเงินสด รวมเป็นจ านวน 0.12345679 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินท่ี
บริษทัตอ้งจ่ายในคร้ังน้ีไม่เกิน 77,380,682.00 บาท (เจด็สิบเจ็ดลา้นสามแสนแปดหม่ืนหกร้อยแปดสิบสองบาท) หรือร้อยละ 
64.53 ต่อก าไรสุทธิ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทั 
 บริษทัจะหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 10 ของเงินไดจ้ากเงินปันผลรวมดงักล่าว โดยจะท าการหกัภาษีจากเงิน
ปันผลท่ีจ่ายเป็นเงินสด 

 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับหุน้ปันผลและเงินสดปันผล ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 และใหร้วบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 และก าหนดจ่ายหุน้ปัน
ผลและเงินสดภายใน วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2558 
 ทั้งน้ี การจ่ายปันผลดงักล่าวจะด าเนินการ ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้รวมถึงมีการจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ 

เลขานุการไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้
ซกัถามดงัน้ี  
 คุณอนุวตั ชินพริิยะ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามวา่ บริษทัมีความจ าเป็นมากนอ้ยเพียงใด ทั้งท่ีมีก าไรสะสมมากถึง 
506 ลา้นบาท แต่ยงัจ่ายปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในปริมาณนอ้ย รวมถึงยงัปันผลเป็นหุน้ รวมถึงแจง้วา่ ในการด าเนินธุรกิจต่อไป 
บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งลงทุนในอนาคต จึงตอ้งการทราบวา่ การลงทุนนั้นคืออะไร และบริษทัมีโครงการท าอะไรใน
อนาคต เพ่ือจะไดท้ราบวา่ อนุมติัไปแลว้ จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้จริง ๆ  
 คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหค้  าตอบวา่ ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัจะ
มีการลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในเคร่ืองจกัร เพ่ือธุรกิจใหบ้ริการเช่า ซ่ึงถือเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัร้อยละ 55-60 ของธุรกิจ
ทั้งหมด  ทั้งน้ี การปันผลเป็นหุน้ ท่านผูถื้อหุน้จะมีโอกาสเก็บหุน้ไวเ้พ่ือประโยชน์และสร้างความงอกเงยในอนาคตไดดี้กวา่ 
ส่วนแนวทางในอนาคต การท าธุรกิจปัจจุบนั บริษทัมีการซ้ือรถเครนขนาดใหญ่ปริมาณมากข้ึน การลงทุนจึงตอ้งมีการใช้
เมด็เงินลงทุนสูงข้ึน กอ้นใหญ่ข้ึน บริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้งสะสมเงินไวเ้พื่อการลงทุนในเคร่ืองจกัร  
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 คุณอนุวตั ชินพิริยะ ผูถื้อหุน้รายยอ่ยสอบถามเพ่ิมเติมวา่ เน่ืองจากบริษทัมีการซ้ือมา ขายไป รถเครนดว้ยเช่นกนั 
ขอทราบวา่ เท่าท่ีด าเนินการมา มีผลตอบแทนมากนอ้ยเพียงใด เกิดการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นหรือไม่เม่ือมีการขายออกไป เพราะ
รถเครนท่ีขาย ไดน้ ามาใหบ้ริการเช่าแลว้ระยะหน่ึง ขายแลว้ไดก้ าไรหรือขาดทุนอยา่งไร เม่ือเทียบกนัตอนท่ีลงทุนซ้ือเขา้มา   
 คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหค้  าตอบวา่ปกติบริษทัจะซ้ือรถเครนท่ีมีอายกุารใช้
งานมาแลว้ประมาณ 7-10 ปี เพ่ือมาใหบ้ริการเช่า และสามารถใชง้านต่อไปไดอี้กประมาณ 3-5 ปี ก็จะมีการตรวจสภาพรถ 
และพิจารณาขายออกไป  โดยทัว่ไปรถเครนท่ีขายออกไป จะมีก าไรราคาไม่ตกไปจากตอนท่ีลงทุนซ้ือเขา้มา ทั้งน้ี มูลค่ารถ
เครนใชแ้ลว้ในสตอ็กของบริษทั เม่ือเทียบกบัราคาตลาด ไม่เคยเกิดการดอ้ยค่า  
 คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามวา่บริษทัจะใชเ้งินลงทุนเท่าไร ไปกบัการซ้ือรถเครนขนาดใหญ่ และ
ในปริมาณเท่าไร ส าหรับโครงการลงทุนในปี 2558   
 คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตอบวา่โดยนโยบายบริษทั บริษทัจะกนัวงเงินไว้
ประมาณ 300-400 ลา้นบาท เพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรใชห้มุนเวยีนในธุรกิจใหบ้ริการเช่าของบริษทั  อยา่งไรก็ตาม ข้ึนอยูก่บัจงัหวะ
และโอกาสวา่จะมีรถเครนขนาดท่ีบริษทัตอ้งการใหล้งทุนหรือไม่ดว้ย และหากดูจากมูลค่าสินทรัพยข์องบริษทั  เงินลงทุนท่ี
กนัไวน้ี้ถือวา่เหมาะสม 

เลขานุการไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย คิดเป็น 3,590  หุน้ นบัเป็นจ านวนหุน้ท่ีเขา้ประชุมรวม 418,967,323  
หุน้ 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัการจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เป็นหุน้สามญัของบริษทั และเป็นเงินสด 
ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   418,965,323  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน        2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0005 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,784,419 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 626,783,520 บาท โดย
เป็นการตดัหุน้สามญัท่ีคงเหลือจากการจดัสรรเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 จ านวน 
899 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบียนบริษทั  

เลขานุการไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,784,419 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 626,783,520 บาท โดยเป็นการตดั
หุน้สามญัท่ีคงเหลือจากการจดัสรรเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 จ านวน 899 หุน้ มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทั  ดงัน้ี 

 
ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนรวม  : 626,783,520 บาท (หกร้อยยีสิ่บหกลา้นเจ็ดแสนแปดหม่ืนสาม 
       พนัหา้ร้อยยีสิ่บบาท) 
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 แบ่งเป็น   : 626,783,520 หุน้   (หกร้อยยีสิ่บหกลา้นเจด็แสนแปดหม่ืนสาม 
       พนัหา้ร้อยยีสิ่บหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ  :  1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั  : 626,783,520 หุน้   (หกร้อยยีสิ่บหกลา้นเจด็แสนแปดหม่ืนสาม 
       พนัหา้ร้อยยีสิ่บหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธ์ิ  :  - หุน้  

 ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ข และเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

 เลขานุการไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,784,419 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 626,783,520 บาท โดยเป็นการตดัหุน้สามญัท่ีคงเหลือจากการจดัสรรเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล จากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2556 จ านวน 899 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปน้ี 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   418,965,323  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน        2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0005 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,783,520 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 696,426,133 บาท โดย
การออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวน 69,642,613 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับหุน้ปันผล และพิจารณา
อนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั  

เลขานุการไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,783,520 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 696,426,133 บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวน 69,642,613 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเห็นสมควรอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงัน้ี  

 
    ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนรวม  : 696,426,133 บาท (หกร้อยเกา้สิบหกลา้นส่ีแสนสองหม่ืนหก 

       พนัหน่ึงร้อยสามสิบสามบาท) 
แบ่งเป็น : 696,426,133 หุน้   (หกร้อยเกา้สิบหกลา้นส่ีแสนสองหม่ืนหก 

   พนัหน่ึงร้อยสามสิบสามหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ  :  1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั  : 696,426,133 หุน้   (หกร้อยเกา้สิบหกลา้นส่ีแสนสองหม่ืนหก 

      พนัหน่ึงร้อยสามสิบสามหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธ์ิ  :  - หุน้  
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 ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ข และเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

 เลขานุการไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,783,520 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 696,426,133 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวน 69,642,613 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และ
เห็นสมควรอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามความเห็นของ
คณะกรรมการ  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปน้ี 

 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   418,965,323  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน        2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0005 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี  8 พิจารณาอนุมติัอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัใหม่ท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

เลขานุการไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัใหม่ท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จ านวน 69,642,613 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล  

เลขานุการไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจดัสรรหุน้สามญัใหม่ท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
จ านวน 69,642,613 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปน้ี 

  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   418,965,323  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน        2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0005 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 เลขานุการไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ 22 ซ่ึงก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง หน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม
ส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม ส าหรับปีน้ีกรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระ จ านวนส่ีท่านประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี   
 1)  นายเจษฎา  พรหมจาต กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 2)  นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 3)  นางสาววนิดา  ดาราฉาย  กรรมการ และผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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 4)  นางสาวอญัญชิ์สา แพรรังสี  กรรมการ และผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั้งกรรมการ      
ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระทุกท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือความกา้วหนา้ของบริษทัมาโดยตลอด  โดยขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
ดงัน้ี 
 
9.1 แต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาต ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาแลว้เห็นวา่นายเจษฎา พรหมจาต มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีใต าแหน่งกรรมการเป็นอยา่งดีมา
โดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) 

จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาแต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาต กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

เลขานุการไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิม 2 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้  179,284 หุน้ นบัเป็นจ านวนหุน้ท่ีเขา้ประชุมรวม 
419,146,607  หุน้ 

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาต กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   418,357,407  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8117ผู ้
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียง     787,200   เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.1878
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                             2,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0005
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
9.2  แต่งตั้งนายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นวา่นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่ง
กรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) 
 จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาแต่งตั้งนายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ   กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด เลขานุการจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งนายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ   กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   418,357,407  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8117ผู ้
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียง     787,200   เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.1878
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                             2,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0005
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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9.3 แต่งตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั   พิจารณาแลว้เห็นวา่นางสาววนิดา ดาราฉาย    มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่ง
กรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) 
 จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาแต่งตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย  กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด เลขานุการจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติแต่งตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย    กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   418,357,407  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8117ผู ้
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียง     787,200   เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.1878
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                             2,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0005
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
9.4 แต่งตั้งนางสาวอญัญชิ์สา แพรรังสี  ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั   พิจารณาแลว้เห็นวา่นางสาวอญัญชิ์สา แพรรังสี  มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่ง
กรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) 
 จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งนางสาวอญัญชิ์สา แพรรังสี  กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด เลขานุการจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติแต่งตั้งนางสาวอญัญชิ์สา แพรรังสี  กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   418,357,407  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8117ผู ้
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียง     787,200   เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.1878
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                             2,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0005
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2558 

เลขานุการไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ไดพ้จิารณาโดยยดึตาม
หลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษทั ซ่ึงพิจารณาจากภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากกรรมการ และการเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทัในกลุ่ม
ธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกนั รวมถึงเปรียบเทียบกบับริษทัท่ีมีขนาดรายไดแ้ละก าไรสุทธิใกลเ้คียงกนัแลว้ มีมติใหเ้สนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการโดยอตัราคา่ตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง และบ าเหน็จ
กรรมการของปี 2558 เท่ากบัปี 2557 ท่ีผา่นมาซ่ึงผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 แลว้ ทั้งน้ี 
ผลตอบแทนทั้งปี จะตอ้งไม่เกินวงเงิน 5.0 ลา้นบาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2557 ท่ีผา่นมา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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1. ค่าตอบแทนรายเดือน  
 - ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000.00 บาท   
 - รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 30,000.00 บาท 
 - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท  
 2. เบ้ียประชุมต่อคร้ัง  
 -    ประธานกรรมการ จ่ายคร้ังละ 12,000.00 บาท   
 - รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจตรวจสอบ จ่ายคร้ังละ 
 10,000.00 บาท  
  3. บ าเหน็จกรรมการ  
 - เม่ือมีการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาจดัสรรบ าเหน็จตามความเหมาะสมใหก้บักรรมการ
ทุกต าแหน่ง แตท่ั้งน้ี ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะตอ้งไม่เกินวงเงิน 5.0 ลา้นบาท   

ส าหรับกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีมากกวา่ 1 ต าแหน่ง ใหรั้บค่าตอบแทนรายเดือนตามต าแหน่งท่ีสูงกวา่เพียงต าแหน่ง
เดียว หากกรรมการท่านใดท่ีไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารแลว้ จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการอีก 
และกรรมการซ่ึงไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุม จะไม่ไดรั้บเบ้ียประชุม และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 
5,000,000  บาทต่อปี       เท่ากบัปี 2557 ท่ีผา่นมา  และไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดขอ้สงสยัต่าง ๆ  ปรากฏวา่มีผูถื้อ
หุน้ซกัถามดงัน้ี 
 คุณอนุวตั ชินพิริยะ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ฝากขอ้สงัเกตใหค้ณะกรรมการทุกท่าน ซ่ึงเป็นผูด้  าเนินงานแทนผูถื้อหุน้ซ่ึง
เป็นผูล้งทุนในหุน้บริษทั และใหค้ณะกรรมการเป็นผูบ้ริหารกิจการแทน ขอฝากความหวงัใหท้ างานดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต 
ดว้ยความตั้งใจและอุตสาหะท่ีดี ใหทุ้กท่านทุ่มเทท าส่ิงท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ใหธุ้รกิจมีการเติบโตกา้วหนา้ต่อไป 
หวงัวา่จะตระหนกัวา่ การลงทุนของผูถื้อหุน้ ก็ตอ้งการเงินปันผลท่ีดีข้ีน 
 ผศ.ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร กรรมการ และประธานกรรมการ ใหค้  าตอบวา่ขอบคุณท่ีใหค้  าแนะน า ส่ิงท่ีท่านผูถื้อ
หุน้แนะน า เป็นส่ิงท่ีคณะกรรมการชุดน้ียดึมัน่และถือปฏิบติัมาโดยตลอด ตนเองมัน่ใจในคณะกรรมการชุดน้ี ในเร่ืองความ
อุตสาหะ ความสามารถและการบริหารงานอยา่งโปร่งใส ขอใหม้ัน่ใจได ้ 

เลขานุการไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด เลขานุการ จึงขอใหท่ี้
ประชุมพิจารณาลงมติ 

เลขานุการแจง้วา่ ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงถือหุน้นบัรวมกนัได ้  296,956,131 หุน้ ถือวา่เป็นผูมี้ส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนราย
เดือน ค่าเบ้ียประชุม และบ าเหน็จกรรมการในวาระน้ี จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี จึงมีจ านวนเท่ากบั 
122,190,476 เสียง 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2558 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั รายละเอียดตามท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง      122,188,476   เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9984 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                         2,000       เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0016 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2558 
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เลขานุการไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 49 ก าหนดวา่ กิจการอนัท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี พึงกระท าตามขอ้ (5) คือ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั    คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากบริษทั พีว ี ออดิท จ ากดั ส าหรับสอบบญัชีรอบปีบญัชี 
2558 ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นปีท่ีสอง โดยผูส้อบบญัชีล าดบัท่ี 1 และ 2 ดา้นล่างปฏิบติังาน
เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทัเป็นระยะเวลา  7 ปี และ 5 ปี ตามล าดบั จึงเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ใหผู้ถื้อ
หุน้พิจารณาแต่งตั้ง ดงัน้ี  
 1) นายประวทิย ์ ววิรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4917 และ/หรือ 

2) นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7147 และ/หรือ 
3) นายเทอดทอง  เทพมงักร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3787 และ/หรือ 
4) นายไกรสิทธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9429 

  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยใหมี้อ านาจกระท าการร่วมกนั หรือแต่ละคนต่างมีอ านาจกระท าการไดเ้องโดยล าพงัใน
การตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย และ ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2558 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,420,000 บาทต่อปี ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีรวมค่าตอบแทนส าหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและการสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสดว้ยแลว้ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 220,000 บาท ทั้งน้ี ในกรณีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทั พีว ีออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน ภายในส านกังานเดียวกนั  เป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการ
ตรวจสอบ สอบทานบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ยแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้

ผูส้อบบญัชีทั้งส่ีท่าน  ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั     

เลขานุการไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  
 ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีทั้งส่ีท่านจากบริษทั พีว ี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจ าปี 2558 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน ภายในส านกังานเดียวกนั  เป็น
ผูล้งลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบญัชี และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ยแทนผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวได ้และอนุมติัค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,420,000 บาท ต่อปี ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปน้ี 

 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง  419,144,607   เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995ผู ้
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                     2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0005 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิม 1 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 2,500 หุน้ นบัเป็นจ านวนหุน้ท่ีเขา้ประชุมรวม 
419,149,107  หุน้ 

เลขานุการไดส้อบถามท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติมหรือไม่  ปรากฏ
วา่มีผูถื้อหุน้ซกัถามดงัน้ี 
  คุณประโยชน์ เรืองสรรค ์ผูรั้บมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่ การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย หรือ IOD ท่ีไดจ้ดัตั้งโครงการ แนวร่วมปฏิบติัการภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริต ขอถามวา่ บริษทัมีความคืบหนา้ในการด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยา่งไรบา้ง 



 - 13 - 

 ผศ.ดร. พิบูลย ์ลิมประภทัร กรรมการ และประธานกรรมการ ตอบวา่นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เป็นนโยบายท่ี
บริษทัใหค้วามใส่ใจมาตลอด และขอใหคุ้ณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูช้ี้แจงเพ่ิมเติม 
 คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่เป็นนโยบายท่ีบริษทัก าชบักบัผูบ้ริหารมา
อยา่งต่อเน่ือง ใหมี้การด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ชดัเจน ตรวจสอบได ้ โดยบริษทัจะประสานและมีกิจกรรมร่วมกบัตลาด
หลกัทรัพยใ์หม้ากข้ึน ปัจจุบนับริษทัไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานส่ือสารองคก์ร ซ่ึงจะดูแลทั้งเร่ืองงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ งาน
ส่ือสารองคก์ร และกิจกรรม CSR จะมีการเขา้ไปท างานสมัพนัธ์กบัหน่วยงานต่าง  ๆ รวมถึงตลาดหลกัทรัพยใ์หม้ากข้ึน  ซ่ึง
รวมไปถึงกิจกรรมการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ดว้ย คาดวา่จะเร่ิมมีกิจกรรมชดัเจนในปี 2558 โดยจะรายงานความคืบหนา้ให้
ทราบต่อไป 
 คุณโสรัตน์ วณิชวรากิจ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย กล่าวแสดงความขอบคุณท่ีพยายามรักษาผลประโยชน์และผล
ประกอบการใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกคน เรารู้วา่มีความยากล าบากทางเศรษฐกิจ แตท่ั้งผูบ้ริหารและคณะกรรมการไดฝ่้าฟันจนมี
ก าไรมากข้ึน ปี 2557 ท่ีผา่นมาถือวา่ยากในการท าธุรกิจ แต่ชูไกก็ท าใหก้ าไรมากกวา่ปีก่อน เช่ือวา่ปี 2558 น่าจะไดก้ าไรมาก
ข้ึนไปอีกตามความคาดหวงั เรารู้วา่เศรษฐกิจภาคธุรกิจก าลงัเงียบ และชูไกเองก็เก่งในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรภาคธุรกิจ แต่
ตอนน้ีภาครัฐมีงบประมาณออกมาเร่ือย ๆ และมากข้ึน ชูไกอาจไม่เก่งมากเร่ืองงานภาครัฐ ถามวา่เราจะสามารถไปแยง่เคก้ท่ี
หอมหวานน้ีไดอ้ยา่งไรบา้ง เช่น โครงการมอเตอร์เวยปี์น้ีออกมา 3 สาย 100,000 กวา่ลา้นบาท ชูไกจะมีโอกาสสกัร้อยละ 1 
ไดไ้หม ท่ีจะไดย้อดผลประโยชน์ใหก้บับริษทั คือสกั 1,000 ลา้นบาท  
 คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แจง้วา่บริษทัท ารถเครนใหเ้ช่า อาจไม่ตรงกบังาน
ภาครัฐท่ีก าลงัออกมา 100 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงเป็นงาน infrastructure แต่ฝ่ายบริหารมองเห็นประเดน็ โดยในระยะน้ีไปถึง 3-5 ปี 
ไดว้างนโยบายเนน้ไปท่ีโครงการภาครัฐ หรือแมแ้ต่ประสานกบัผูรั้บเหมารายใหญ่ เพ่ือขายประภทของเคร่ืองจกัรให้
กวา้งขวาง หลากหลายข้ึน เช่น กลุ่มรถขดุ รถเจาะ หรือแมแ้ต่รถยกตูค้อนเทนเนอร์ นอกเหนือจากรถเครนท่ีมีอยู ่ หากถามวา่
เรามีโอกาสท่ีจะไดง้านภาครัฐตามท่ีถามมาหรือไม่ มีความเป็นไปได ้ โดยตอ้งดูวา่ผูรั้บเหมาหลกัรายใดจะไดง้านมา 
เน่ืองจากบริษทัไม่ไดท้ าธุรกิจเป็นผูรั้บเหมาโดยตรง ส่วนงานโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ  ท่ีสอดคลอ้งกบังานของภาครัฐ บริษทั
น่าจะต่อยอดธุรกิจไปได ้ 
 คุณโสรัตน์ วณิชวรากิจ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย แจง้วา่หวงัวา่จะมีความเป็นรูปธรรมใหเ้ห็นในปีน้ี เพราะเป็นความทา้ทาย
ใหม่ ๆ และเป็นความทา้ทายท่ีจะสร้างเมด็เงินใหก้บับริษทัดว้ย และแสดงความเห็นดว้ยท่ีบริษทับอกวา่ จะคงสภาพคล่องไว ้
เพื่อการลงทุนในเคร่ืองจกัรต่าง ๆ อยา่งไรก็ตามในตลาดสมยัใหม่มีทางเลือกมากข้ึน เช่นการออกไป M&A ไป 
TAKEOVER ไม่แน่ใจวา่การซ้ือเคร่ืองจกัรโดยตวัเองจะมีราคาแพงกวา่การไปซ้ือธุรกิจท่ีมีเคร่ืองจกัร มีตลาด มีความ
ช านาญเฉพาะดา้น เช่นมีเขม็เจาะ เปล่ียนมุมมองจากการซ้ือสินคา้ เป็นซ้ือบริษทั จะมีโอกาสเติบโตมากกวา่กนัไหม ฝากให้
บริษทัช่วยพิจารณาดว้ย เพราะถือเป็นเปล่ียนแปลงทั้ง ORGANIC GROWTH และ INORGANIC 
 คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร การเขา้ไป M&A เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถสร้าง
การเติบโตแบบกา้วกระโดดได ้ และอยูใ่นแนวคิดท่ีบริษทัจะด าเนินงานในอนาคต  แต่การท าอะไรท่ียงัไม่มีความพร้อม ก็
ตอ้งระมดัระวงั  บริษทัมีแผนท่ีจะท าธุรกิจท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัธุรกิจปัจจุบนัตามห่วงโซ่ธุรกิจ เช่นการท าโรงเรียนสอน
การควบคุมรถเครนและเคร่ืองจกัร ซ่ึงถือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในดา้นบุคลากรใหก้บัทั้งบริษทัเองและลูกคา้ อยา่งไรก็ตาม 
การเร่ิมด าเนินการเอง อาจใชเ้วลานาน ดงันั้น การเขา้ไปร่วมเป็นหุน้ส่วนทางธุรกิจกบัผูท่ี้มีความเช่ียวชาญอยูแ่ลว้ น่าจะท า
ไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกวา่ แต่การด าเนินการเหล่าน้ีก็ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษา และหาหุน้ส่วนทางธุรกิจท่ี
เหมาะสม 
 คุณโสรัตน์ วณิชวรากิจ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย แจง้วา่ในฐานะผูถื้อหุน้คนหน่ึง อยากจะเห็นโครงสร้างการถือหุน้ของ
บริษทั ท่ีมีโครงสร้างผูถื้อหุน้เป็นบริษทัใหญ่ท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทัอยูแ่ลว้ เช่น ปตท.และอ่ืน ๆ เน่ืองจากลูกคา้เหล่าน้ีใช้
บริการเคร่ืองจกัรจากเรา และเราเป็นบริษทัเดียวในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีเคร่ืองจกัรชดัเจนขนาดน้ี ลูกคา้เหล่าน้ีควรมองเห็น
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ถึงศกัยภาพท่ีบริษทัมี และตอ้งการจะเขา้มาถือหุน้บริษทับา้ง หรือการเสนอขายหุน้ออกใหม่ แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(PRIVATE PLACEMENT/PP)  เพื่อใหบ้ริษทัมีความไดเ้ปรียบในตลาดทุนมากกวา่บริษทัจ ากดัทัว่ไป เราใชอุ้ปกรณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพเหล่าน้ีในฐานะเป็นบริษทัจดทะเบียนนอ้ยเกินไปหรือไม่  
 ผศ.ดร. พิบูลย ์ ลิมประภทัร กรรมการ และประธานคณะกรรมการ ขนาดของบริษทัซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 600 กวา่
ลา้น ถือวา่เป็นบริษทัท่ีไม่ใหญ่นกั บริษทัขนาดใหญ่อาจใหค้วามสนใจไม่มากนกั แต่ไม่ไดห้มายความวา่ จะเป็นไปไม่ไดใ้น
อนาคต ส่วนการท า PP รองประธานกรรมการไดมี้การพดูคุยเร่ืองน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริษทัหลายคร้ัง อาจมี
ประเด็นท่ีสามารถเสริมได ้
 คุณธงไชย แพรรังสี กรรมการ รองประธานคณะกรรมการ และท่ีปรึกษาผูบ้ริหาร กล่าววา่ปัจจุบนั บริษทัมีหลาย
นโยบายท่ีตอ้งการจะท า แต่อาจยงัมีประเด็นและปัญหาอยูบ่า้ง เรามีการมองหาหุน้ส่วนทั้งในและตา่งประเทศ การท่ีจะเขา้
ไปซ้ือบริษทั ท่ีท าธุรกิจคลา้ย ๆ กบับริษทั เป็นแนวความคิดท่ีดี แต่ผูข้ายคงไม่ตอ้งการขายบริษทัตนเองในราคาต ่าแน่นอน 
เพราะหากคิดวา่ธุรกิจตนเองยงัเดินต่อไปได ้ เรามีการเจรจากบัหลายบริษทั แต่ยงัไม่คืบหนา้เท่าไรนกั เรามีการคุยกนัเร่ือง
การร่วมทุนกบับริษทัใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงสนใจจะเขา้มาท าธุรกิจกบัเรา แต่ยงัตอ้งดูเร่ืองความพร้อม ประเด็นดา้น
เอกสาร และอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชเ้วลา  ส่วนในเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ฝากใหด้ าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัย ์ และมี
คุณธรรม ขอใหผู้ถื้อหุน้วางใจได ้ เพราะน่ีคือหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เราย  ้าเสมอกบัผูบ้ริหารและพนกังานทุก
ระดบั ใหมี้การท างานทุกขั้นตอนอยา่งซ่ือสตัยแ์ละมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกคน 
 คุณโสรัตน์ วณิชวรากิจ ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย สอบถามถึงการบริหารจดัการภายใน โดยแจง้วา่เน่ืองจากตนเองก็ท า
ธุรกิจ จึงทราบดีวา่ เราตอ้งการไขวค่วา้โอกาสทุกโอกาสใหเ้ป็นของเรา แต่ถามวา่เราพร้อมขนาดไหน ขอถามวา่ ปีท่ีผา่นมา 
เรามีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารกิจการภายในอยา่งไรบา้งท่ีเป็นรูปธรรม เราเก่งข้ึนในดา้นใดบา้ง เช่น 
ประสิทธิภาพในการเดินไปใหถึ้งเป้าหมาย ยอดการด าเนินงานรายบุคคล การประหยดัต่อหน่วยธุรกิจ ซ่ึงสามารถช้ีแจงให้
เห็นเป็นตวัช้ีวดัหลกัไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เราดีข้ึน ผลก าไรท่ีดีข้ึนอาจเกิดจากจงัหวะตลาด แตป่ระสิทธิภาพท่ีดีข้ึนเกิดจากการ
บริหารจดัการภายใน และปี 2558 อะไรคือความทา้ทายของการเพ่ิมประสิทธิภาพของแผนธุรกิจในปีน้ี  โดยยงัไม่ตอ้งมองวา่
ตลาดจะมีแนวโนม้อยา่งไร แต่เราก าลงัจะพฒันาประสิทธิภาพของสินทรัพยภ์ายในของเราอยา่งไรบา้ง รวมถึง อยากใหก้าร
ประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังต่อไป ผูถื้อหุน้มีโอกาสไดส้มัผสับรรยากาศของกิจการของบริษทั หากเป็นไปได ้อาจเป็นการประชุม
ในช่วงเชา้ ส่วนช่วงบ่ายพาผูถื้อหุน้เยีย่มชมกิจการ หรืออาจประชุมท่ีสถานท่ีประกอบการของบริษทัเลยก็ได ้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้
ทราบวา่ บริษทัก าลงัท าอะไร เหนือกวา่คู่แข่งอยา่งไร เช่ือวา่ผูถื้อหุน้น่าจะไดรั้บความประทบัใจมากกวา่การมาประชุมอยา่ง
เดียว  
 ผศ.ดร. พิบูลย ์ลิมประภทัร กรรมการ และประธานคณะกรรมการ แจง้วา่เป็นความคิดท่ีดี หากมีโอกาสก็ตอ้งการ
จะท าเช่นนั้น แตปั่จจุบนัสถานประกอบการของบริษทัยงัไม่สามารถอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเพียงพอ หากจะ
ใหมี้การจดัการประชุมท่ีบริษทั เน่ืองจากมีทั้งโรงซ่อม และอ่ืน ๆ แต่ในอนาคต ก็น่าจะเป็นไปได ้อยา่งไรก็ตามหากผูถื้อหุน้ 
ตอ้งการเห็นกิจการของบริษทั ก็อาจจะลองประสานงานกบัหน่วยงานภายในท่ีเก่ียวขอ้งดู 
 คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่บริษทัมีโครงการในการท าประชาสมัพนัธ์
องคก์รต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนตา่ง ๆ โดยจะมอบหมายใหห้น่วยงานส่ือสารองคก์รของบริษทัศึกษาความเป็นไปไดแ้ละ
ความเหมาะสม หรือช่วงเวลาท่ีจะโครงการพาผูถื้อหุน้เยีย่มชมกิจการของบริษทั อาจเป็นการพาไปยงัหน่วยงานท่ีแหลม
ฉบงั หรือระยอง ส่วนท่ีถามวา่เราดีข้ึนอยา่งไรจากปีท่ีผา่นมาอยา่งไร ขอช้ีแจงวา่เรามีรายไดเ้ติบโตข้ึนจากการใหบ้ริการเช่า 
ถึงแมร้ายไดจ้ากการขายจะลดลงไป แต่อตัราก าไรขั้นตน้หรือ GROSS MARGIN ดีข้ึน โดยเกิดข้ึนจากการท่ีฝ่ายจดัการได้
ด าเนินการใน 2 ส่วนคือการควบคุมตน้ทุนของเคร่ืองจกัรในการหารายได ้ ควบคุมทรัพยากรท่ีใชใ้นการท างาน เรามีอตัรา
การใชเ้คร่ืองจกัรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงกวา่เม่ือเทียบกบัคู่แข่ง  มีตน้ทุนต ่ากวา่ ก่อนหนา้น้ี บริษทัอาจเช่าเคร่ืองจกัรจาก
บริษทัใหเ้ช่าเคร่ืองจกัรขนาดเลก็ หากปริมาณไม่เพียงพอ แต่ปัจจุบนับริษทัซ้ือมาเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง  



 - 15 - 

- บริษทัมีการพฒันาดา้นบุคลากร โดยมีการวา่จา้งผูบ้ริหารชาวต่างชาติมาร่วมงานกบับริษทั เพ่ือใหมี้การปรับปรุง

การท างาน ใหมี้ขั้นตอนท่ีชดัเจน ลดเวลา และการสูญเสียดา้นอ่ืน ๆ ใหน้อ้ยลง 

- บริษทัสามารถท าก าไรสุทธิไดสู้งกวา่ปีท่ีผา่นมา อนัเน่ืองมาจากการบริหารโครงสร้างตน้ทุน และอตัราการท า

ก าไรทั้งดา้นงานขายและงานเช่า เม่ือมีการควบคุมตน้ทุน จะท าใหค้วามสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึน 

- นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดเป้าหมายใหมี้การสร้างความยัง่ยนืในการประกอบธุรกิจ โดยด าเนินการใน 4 มิติ 

ไดแ้ก่ดา้นการเงิน ดา้นการตลาด ดา้นบริหาร และดา้นทรัพยากรบุคคล ดา้นการเงิน จะเนน้ดา้นการสร้างความ

เจริญเติบโตทั้งรายได ้ และก าไร เช่นการหาตลาดใหม่ หาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัท า

ก าไร ควบคุมดา้นตน้ทุนใหช้ดัเจน ถึงแมร้ายไดอ้าจลดลง ก็จะไม่ไดส่้งผลต่อธุรกิจของบริษทัรุนแรง  ดา้น

การตลาด จะเนน้เร่ืองสญัลกัษณ์การคา้ยีห่อ้ THE CRANE ใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ท่ีมีมูลค่า เป็นท่ีเช่ือถือ และยอมรับ มี

ประสบการณ์และคุณภาพการใหบ้ริการมายาวนาน โดยตอ้งสร้างความชดัเจนใหเ้ห็นวา่ เราแตกต่างจากคู่แข่ง

อยา่งไร ท าไมจึงตอ้งนึกถึง และเลือกเรา  ดา้นการใหบ้ริการ บริษทัจะเนน้ใหมี้การฝึกอบรมพนกังาน เพื่อใหมี้การ

ใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ ตรงเวลา ไดม้าตรฐาน มีความเป็นสากล และในดา้นทรัพยากรบุคคล จะเนน้พฒันาบุคลากร 

และมีการเตรียมการดา้นการสืบทอดต าแหน่ง (SUCCESSION PLAN) เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รสามารถสืบทอด

ความรู้ ความสามารถและทดแทนกนัไดใ้นทุกระดบั 

- ปี 2558 บริษทัไดเ้ร่ิมมีการขยายฐานธุรกิจ ไดแ้ก่การใหบ้ริการรถยกตูค้อนเทนเนอร์ การใหบ้ริการยกติดตั้งระดบั

สากล (INTERNATIONAL LIFT) จดัหาทีมงานและผูบ้ริหารชาวต่างชาติมาร่วมงาน สร้างความแขง็แกร่งทาง

ธุรกิจการยกสินคา้ขนาดใหญ่ใหมี้การบริหารจดัการตามมาตรฐานสากลในทุกขั้นตอน เพ่ือใหอ้งคก์รเติบโตต่อไป

อยา่งย ัง่ยนื 

 คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามวา่ค่าใชจ่้ายท่ีลดลงจาก 979 ลา้นบาท เหลือ 96 ลา้นบาท ในขอ้ 24 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน เป็นค่าใชจ่้ายดา้นใด และในปี 2558 จะสามารถลดค่าใชจ่้ายส่วนน้ีไดอี้กหรือไม่ 
 คุณช านาญ งามพจนวงศ ์กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหค้  าตอบวา่ปี 2556 สตอ็กสินคา้คงเหลือมี
อยูป่ระมาณ 560 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นสินคา้ส่งมอบระหวา่งทาง และสินคา้ท่ีส่งมอบปลายปี ส่งผลใหปี้ 2557 บริษทัขายสินคา้
ในสตอ็กเหล่าน้ีออกไป โดยไม่ตอ้งมีการสัง่ซ้ือสินคา้เขา้มาเพ่ิมมากนกั มีการซ้ือเพียงประมาณ 100 ลา้นบาท เน่ืองจากการ
ขายชะลอตวั 
 คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามวา่รายไดจ้ากการขายลดลง มีเหตผุลอ่ืนอีกหรือไม่ ท่ีท าใหก้ารขาย
ลดลง นอกเหนือจากการท่ีลูกคา้ชะลอการลงทุน  หรือเพราะมีการแข่งขนักนัมากข้ึน หรือลูกคา้มีการสัง่สินคา้จาก
ต่างประเทศเขา้มาโดยตรง  หรือเพราะปัจจยัอ่ืนใด และปี 2558 จะมีอะไรท าใหร้ายไดจ้ากการขายดีข้ึนหรือไม่ และเหตท่ีุ
เกิดข้ึนจะส่งผลระยะสั้นหรือระยะยาว  
 คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กล่าววา่ภาพรวมคือ ลูกคา้ชะลอการลงทุน เน่ืองจาก
เศรษฐกิจปี 2557 ยงัไม่ฟ้ืนตวัทั้งหมดทั้งระบบ การซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่จึงชะลอตวัลงไป ส าหรับปัญหาในเร่ืองการใหบ้ริการ
หลงัการขายรองรับฐานลูกคา้ท่ีซ้ือรถไปในช่วง 3-4 ปีท่ีผา่นมา บริษทัสามารถแกไ้ขโดยเนน้การดูแลลูกคา้ทุกรายและเขา้ไป
ช่วยแกไ้ขทุกปัญหา ทั้งน้ี ในตลาดมีผูป้ระกอบการท่ีมีก าลงัซ้ือ แต่รอจงัหวะและโอกาสเพ่ือใหไ้ดง้านมา  ในการขายของ
บริษทั ไม่ไดจ้ ากดัอยูแ่คเ่พียงการขายรถเครนใหม่  แต่เรามองวา่ จะขายสินคา้อะไรไดอี้ก เช่นรถเครนเก่า และอ่ืน ๆ ก็จะ
พยายามมองหาสินคา้ตวัอ่ืน ท่ีสามารถท าตลาดไดเ้ขา้มาเสริม 
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  คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามวา่ปี 2558 ตั้งเป้าการเติบโตของรายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าท่ีเท่าไร 
และจนถึงปัจจุบนั ไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งเป้าไวแ้ลว้หรือไม่ 
 คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่บริษทัตั้งเป้ารายไดจ้าการใหบ้ริการเช่า
ในปี 2558 วา่จะตอ้งไม่ต ่ากวา่ปี 2557 หรือสูงกวา่เลก็นอ้ย ส่วนรายไดจ้ากการขายอาจตอ้งหาสินคา้ใหม่ ๆ เขา้มาใหบ้ริการ 
ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ ทั้งน้ี การเติบโตโดยรวมน่าจะเกินร้อยละ 10 พร้อมไปกบัการควบคุมดา้นค่าใชจ่้าย 
 คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามวา่ภาวะการแข่งขนัในหนา้  16 ระบุวา่การใหบ้ริการขนส่งเติบโตข้ึน
มาก แต่ยงัอยูใ่นล าดบัท่ี  4 เม่ือเทียบกบัรายไดด้า้นอ่ืน ถามวา่ปีน้ีจะเติบโตอยา่งไร หรือจะลดลงหรือไม่ 
 คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหค้  าตอบวา่ส่วนใหญ่การใหบ้ริการขนส่ง เป็นการ
ใหบ้ริการหลกักบับริษทัในกลุ่ม เพ่ือเสริมการใหบ้ริการเช่า เช่นการขนส่งรถเครนไปยงัหน่วยงานลกูคา้ ซ่ึงจะเติบโตไปใน
ทิศทางเดียวกบัการเติบโตของการใหบ้ริการเช่า การใหบ้ริการในปี 2558  จะแบ่งออกเป็น 3  กลุ่มหลกั ๆ คือ กลุ่ม HEAVY 
LIFTING เป็นท างานโครงการโดยใชร้ถเครนขนาดใหญ่ กลุ่มท่ีสองคือการใหบ้ริการเช่าตามปกติเป็นรายเดือน ซ่ึงน่าจะ
ขยายฐานไดพ้อสมควร ส่วนกลุ่มท่ีสามคือการใหบ้ริการส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีเพ่ิมเขา้มาใหม่ เช่นรถยกตูค้อนเทนเนอร์ และ
อ่ืน ๆ ซ่ึงมีตลาดอยูแ่ลว้  
 คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามวา่รถเครนขนาดใหญ่ท่ีมีอตัราการใชง้านไม่สูง เม่ือลูกคา้ส่งใบสัง่
ซ้ือเขา้มา ตอ้งทยอยรับรู้รายไดเ้ป็นหลายเดือนหรือไม่ 
 คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหค้  าตอบวา่ งานยกท่ีเป็นงานโครงการ อาจมี
ระยะเวลาการท างานตั้งแต่ 2-12 เดือน ข้ึนอยูก่บัประเภทของงาน 
 คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามวา่ธุรกิจของบริษทั สามารถบอก BACKLOG ไดห้รือไม่ หรือการ
รับรู้รายได ้ไม่มีระยะเวลายาวนานขนาดนั้น 
 คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารช้ีแจงวา่ งานท่ีบริษทัรับท า ไม่ไดมี้การช าระเงินดว้ย
ระยะเวลาท่ีนานมากเกินไป งานเหล่าน้ีจะมีระยะเวลาท่ีชดัเจน ยกเวน้อาจมีเหตุการณ์ท่ีตอ้งเล่ือนงานออกไป  รถเครนขนาด
ใหญ่จะมีการวางแผนการท างานกนัเป็นปี วา่จะตอ้งใชร้ถขนาดเท่าใด ท างานท่ีไหน เม่ือไร  
 คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามรายละเอียดของการตั้งส ารองจากการถูกฟ้องร้องจ านวน 2 คดี มลูค่า 
67.88 ลา้นบาท 
 คุณช านาญ งามพจนวงศ ์ กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหค้  าตอบวา่เป็นคดีท่ีมีการฟ้องร้องกนั
ก่อนท่ีจะน าบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา และ
มีการตั้งส ารองค่าใชจ่้ายไวค้รบถว้นแลว้ โดยเป็นการตั้งส ารองไวจ้นกวา่คดีจะส้ินสุด ดงันั้น บญัชีจึงรับรู้ค่าใชจ่้ายส่วนน้ี
แลว้ และจะไม่ส่งผลกระทบในทางบญัชีอยา่งแน่นอน ทั้งน้ี ตั้งแตน่ าบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ก็ไม่มีคดีเช่นน้ีอีก ท่ีมาของคดีเกิดจากในช่วงเวลานั้น สถาบนัการเงินรายใหญ่ ๆ ยงัมีไม่มากนกั ส่งผลใหมี้อ านาจ
ต่อรองสูง เม่ือบริษทัขายรถเครนใหลู้กคา้ จึงตอ้งมีการท าสญัญาซ้ือคืน (BUY BACK GUARANTEE) และยงัไม่มีความ
ชดัเจนวา่บริษทัในฐานะผูข้าย จะเป็นหน้ีสถาบนัการเงินไดอ้ยา่งไร จึงตอ้งมีการฟ้องร้องเกิดข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่ง
การพิจารณาของศาลฎีกา 
 คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถื้อหุน้รายยอ่ยสอบถามวา่ ท่ีบริษทัแจง้วา่ เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ คือการขยายธุรกิจไป
ยงัต่างประเทศ เช่นประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถามวา่มี
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และมีรายไดเ้กิดข้ึนแลว้หรือไม่ 
 คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารใหค้  าตอบวา่ บริษทัมีการไปท าธุรกิจแลว้ในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ผา่นบริษทัรับเหมารายใหญ่ ปัจจุบนัยงัมีรถเครนอยูใ่นประเทศน้ี งานในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีตนาม ก็เกิดข้ึนแลว้ บริษทัเห็นโอกาสวา่มี
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งานและมีความตอ้งการ และไม่ไดคิ้ดจะขยายธุรกิจแค่เพียงในประเทศเท่านั้น  อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัตอ้งเตรียมความ
พร้อมใหม้ากข้ึน และปัจจุบนัยงัไม่ไดไ้ปรับงานในประเทศเหล่าน้ีโดยตรง บริษทัเคยศึกษาการเขา้ไปตั้งส านกังานใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่ติดเร่ืองเง่ือนไขและการประสานท่ีอาจไม่สะดวกนกั บริษทัเช่ือวา่ 
บริษทัมีโอกาสสูงในการท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน เน่ืองจากรถเครนขนาด 1,250 ตนั มีเพียงบริษทัเท่านั้น ท่ีมีรถขนาด
น้ีใหบ้ริการอยูใ่นภูมิภาคน้ี หากมีงานท่ีตอ้งการใชร้ถเครนขนาดเท่าน้ี และบริษทัอ่ืนตอ้งการส่งรถตนเองมาจากยโุรป หรือ
ท่ีอ่ืน ๆ ค่าใชจ่้ายในการขนส่งจะสูงมาก 
 คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถื้อหุน้รายยอ่ยสอบถามวา่ การท่ีบอกวา่จะมีเป้าหมายเติบโตร้อยละ 10 ถามวา่รวมการเขา้ไป
รับงานในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกบับริษทัผูรั้บเหมา
รายใหญ่แลว้หรือไม่   
 คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารช้ีแจงวา่ การเติบโตดงักล่าว ส่วนใหญ่คิดจากธุรกิจ
หลกัปกติของบริษทัก่อน โดยมีงานโครงการเขา้มาเสริมบา้งบางส่วน เน่ืองจากงานโครงการท่ีตอ้งใชร้ถเครนขนาดใหญ่
จะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมสูง ทั้งดา้นบุคลากร และตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้เป็นเวลาพอสมควร 
 คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถื้อหุน้รายยอ่ยสอบถามวา่ บางบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์ มีการไปตั้งส านกังานในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มูลค่าโครงการเกือบ 100,000 ลา้นบาท สินคา้ของบริษทัอยูใ่นกลุ่มเดียวกบัธุรกิจการ
ก่อสร้างสาธารณูปโภคในประเทศเหล่าน้ี รวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า หรือไม่ หากเราเขา้ไปในประเทศน้ี เราจะไดรั้บ
อานิสงส์ไปดว้ยหรือไม่ 
 คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารช้ีแจงวา่ ตอ้งดูวา่งานโครงการท่ีจะเกิดข้ึน ใช้
เคร่ืองจกัรอะไร เรามีใหบ้ริการหรือไม่ การเขา้ไปตั้งส านกังานเป็นการเขา้ไปขยายฐานของผูป้ระกอบการคนไทยใน
ต่างประเทศ และเรามีการติดตามทุกโครงการวา่ จะมีโอกาสท่ีเคร่ืองจกัรของบริษทัจะเขา้ไปท างานอะไรไดบ้า้ง  
 คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถื้อหุน้รายยอ่ยสอบถามวา่ อยา่งใดจะไดป้ระโยชน์กวา่ ระหวา่งการยา้ยเคร่ืองจกัรไปมา 
ระหวา่งประเทศไทย กบัประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีตนาม กบัการใหเ้คร่ืองจกัรเหล่านั้นไปจอดอยูใ่นประเทศเหล่านั้นเลย 
 คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารใหค้  าตอบวา่ การยา้ยรถเครนขนาดใหญ่เช่น 1,250 
ตนั ตอ้งใชห้วัลาก และหางเทรลเลอร์ในการขนส่งเป็นจ านวนมากประมาณ 30 หวั และ 30 หาง หากจะขนส่งไปต่างประเทศ 
ควรวางตวัเองไดว้า่จะมีงานต่อเน่ืองอยา่งไร เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการขนส่ง รวมถึงความเส่ียงจากการขนส่ง ค่อนขา้งสูง จึง
ควรวางแผนใหมี้งานต่อเน่ือง 
 คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถื้อหุน้รายยอ่ยสอบถามวา่ บริษทัใหข้อ้มูลวา่ ลูกคา้หลกัร้อยละ 56 เป็นกลุ่มลูกคา้จาก
ภาคอุตสาหกรรม แลว้งานสาธารณูปโภค หรือโครงการก่อสร้างจากภาครัฐ บริษทัจะมีโอกาสไดม้าบา้งหรือไม่ คาดวา่จะ
ค่อย ๆ  ทยอยออกมา หรือออกมาเป็นกอ้นใหญ่เลย จะออกมาในปีไหน และบริษทัเตรียมท่ีจะไปผกูกบัผูรั้บเหมาก่อสร้างราย
ใหญ่รายใดหรือไม่ และคาดการณ์ไดไ้หมวา่ ปีน้ี จะมีงบประมาณจากภาครัฐท่ีเบิกจ่ายไดป้ริมาณเท่าไร  
 คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารช้ีแจงวา่ บริษทัเขา้ไปประสานกบัผูรั้บเหมารายใหญ่ 
เน่ืองจากบริษทัคงไม่สามารถเขา้ไปรับงานก่อสร้างทางด่วน หรืองานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานไดโ้ดยตรง บริษทัมี
เคร่ืองจกัรพร้อม น่าจะสามารถเขา้ไปรับงานไดห้มด ส่วนงานจากภาคเอกชน เช่นงานปิดปรับปรุงโรงงานเพ่ือการซ่อม
บ ารุง (SHUT DOWN) การซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร เราตอ้งมีขอ้มูลใหพ้ร้อมวา่ โรงงานในประเทศมีทั้งหมดก่ีโรงงาน และตอ้ง
เขา้ไปหากลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีใหไ้ดท้ั้งหมด ส่วนงบประมาณเบิกจ่ายจะมีปริมาณเท่าไร คงตอบไม่ได ้ แต่บริษทัสามารถให้
ค  ามัน่กบัลูกคา้รายใหญ่ไดว้า่ เม่ือใดก็ตามท่ีลูกคา้ไดง้านมาจากภาครัฐ เรามีความพร้อมเสมอ ทั้งน้ี บริษทัไม่ไดร้องานจาก
ภาครัฐเพียงอยา่งเดียว เพราะตลาดในประเทศน้ียงัขยายไดอี้กมาก  
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 คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถื้อหุน้รายยอ่ยสอบถามวา่ ในฐานะท่ีบริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายรถเครน ZOOMLION แต่
เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย ตั้งแตปี่ 2554 ปัญหาท่ีเกิดจากการจ าหน่ายรถ ZOOMLION บริษทัมีอ านาจต่อรองเพ่ิมข้ึนหรือไม่
อยา่งไร  เช่นไดรั้บเง่ือนไขการช าระเงินดีข้ึน หากปัญหาไม่คล่ีคลาย บริษทัจะแกปั้ญหาอยา่งไร จะน าเขา้เคร่ืองจกัรยีห่อ้อ่ืน 
หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นเพียงปัญหาระยะสั้น สามารถแกไ้ขได ้ เพราะรายไดจ้ากการขายรถเครน ZOOMLION ก็
ค่อนขา้งมาก เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการใหเ้ช่า  
 คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารช้ีแจงวา่ บริษทัไดเ้ขา้ร่วมประชุมผูน้ าสูงสุด ของ
ตวัแทนจ าหน่ายรถเครน ZOOMLION จากทัว่โลก เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยบริษทั พร้อมตวัแทนจ าหน่ายรายอ่ืน ๆ 
ไดเ้สนอประเดน็เร่ืองปัญหาการใหบ้ริการหลงัการขาย และคุณภาพของสินคา้ ใหผู้ผ้ลิตคือ ZOOMLION ไดรั้บทราบ  ใน
ฐานะท่ีบริษทัไดรั้บรางวลัยอดขายอนัดบัสูงสุดในเอเซีย ถึงแมก้ารจ าหน่ายดงักล่าวจะมาก แต่เม่ือเทียบกบัยอดขายใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเองอาจจะไม่มาก    แต่อ านาจต่อรองของบริษทั และเสียงท่ีสะทอ้นออกไปมีน ้ าหนกั และ
ไดรั้บการรับฟัง  อยา่งไรก็ตาม ZOOMLION มีการส่งทีมช่างซ่อม และผูจ้ดัการระดบัภูมิภาคมาประจ าในเมืองไทย เพื่อให้
การใหบ้ริการมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และบริษทัเอง ก็พฒันาทีมช่างใหบ้ริการหลงัการขาย  ดว้ยการตั้ง 
SERVICE CENTER ท่ีแหลมฉบงั  มีการฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความรู้อยา่งเพียงพอ เพ่ือใหลู้กคา้มัน่ใจไดว้า่ ไม่วา่จะเกิด
อะไรข้ึน บริษทัสามารถดูแลลูกคา้ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที  ทั้งน้ี หากในอนาคต ZOOMLION ไม่แสดงความจริงใจ 
ไม่พฒันาตนเอง และไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการ  บริษทัอาจพิจารณาการ
เป็นตวัแทนจ าหน่ายเช่นกนั    
 คุณอนุวตั ชินพิริยะ ผูถื้อหุน้รายยอ่ยสอบถามวา่ ท่ีบริษทัแจง้วา่ พนัธมิตรของบริษทัจากญ่ีปุ่น ท่ีดูแลว้น่าจะเป็นไป
ได ้ตนเองเห็นวา่ ขณะน้ีอาเซียนก าลงักา้วสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผูป้ระกอบการชาวญ่ีปุ่น ก็คงมองหา
หุน้ส่วนธุรกิจเช่นกนั และผูป้ระกอบการเหล่านั้นซ่ึงน่าจะมีเงินทุน ก็คงขนเคร่ืองจกัร และทีมงานของตนเองเขา้มาท าธุรกิจ
ในบา้นเราเช่นกนั ดงันั้น มีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด ท่ีจะไดมี้โอกาสเป็นหุน้ส่วนกบัผูป้ระกอบการชาวญ่ีปุ่น 
 คุณธงไชย แพรรังสี กรรมการ รองประธานกรรมการ และท่ีปรึกษาผูบ้ริหาร ใหค้  าตอบวา่ บริษทัตอบไดว้า่ มี
ผูป้ระกอบการท่ีเขา้มาติดต่อบริษทัทั้งจากประเทศไทย และต่างประเทศจ านวนหลายราย และอยา่งต่อเน่ือง บริษทัเองก็ตอ้ง
กลัน่กรอง และคดัเลือกผูป้ระกอบการเหล่านั้นในการท่ีจะเขา้ไปร่วมเป็นหุน้ส่วนธุรกิจ และผูป้ระกอบการเหล่านั้น ก็ตอ้ง
คดัเลือกบริษทัเช่นกนั ซ่ึงถือเป็นเร่ืองปกติ หากบริษทัเจอและไดร่้วมท าธุรกิจกบัหุน้ส่วนท่ีดี  ธุรกิจของบริษทัก็จะดีตามไป
ดว้ย แต่หากไม่ดีก็จะส่งผลเสีย บริษทัถือวา่บริษทัเองไม่ไดเ้ป็นรองใครในภูมิภาคน้ี เราอาจจะเป็นรองเพียงผูป้ระกอบการ
จากประเทศสิงคโปร์ แมแ้ต่ผูป้ระกอบการรถเครนจากยโุรปซ่ึงเป็นคู่แขง่ของบริษทัในประเทศไทย  ยงัติดต่อเขา้มาเพ่ือขอ
เป็นหุน้ส่วน  บางบริษทัมีช่ือเสียงระดบัโลก แต่ตอ้งการมาอาศยัทรัพยากรของบริษทั ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลซ่ึง
กนัและกนั และตอ้งกลัน่กรองใหดี้   ส่วนการไปรับงานในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีตนาม และราชอาณาจกัรกมัพชูา บริษทัมีธุรกิจในประเทศเหล่าน้ีอยู่
แลว้  มีทั้งการใหเ้ช่า และการติดต่อซ้ือขายเคร่ืองจกัร  ในการใหเ้ช่า เป็นการใหเ้ช่าผา่นผูรั้บเหมารายใหญ่ และการส่งเครน
ไปท างานส่วนใหญ่เป็นงานท่ีระยะเวลาท างานเป็นปี  หากไม่มีงานก็น ารถกลบั  รถเครนขนาดใหญ่  ค่าขนส่งเป็นค่าใชจ่้าย
ของลูกคา้ มีการคิดค่าขนส่งทั้งไปและกลบั (MOBILIZATION AND DEMOBILIZATION) รวมถึงค่าประกอบติดตั้งรถ
เครนท่ีหน่วยงานของลูกคา้ หากส่งรถเครนไปท างานในท่ีระยะทางไกล หรือต่างประเทศ ส่วนใหญ่ค่าขนส่งไปกลบั และค่า
ประกอบ จะสูงกวา่ค่าเช่า และมีก าไรมากกวา่   เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจพ้ืนฐานธุรกิจของบริษทัใหม้ากข้ึน ขอเรียนวา่ ธุรกิจของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นธุรกิจดา้นการใหบ้ริการ  ไม่ใช่ผูผ้ลิต โดยธุรกิจการใหบ้ริการ อิงกบัอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น 
ธุรกิจปิโตรเคมี น ้ ามนั ก๊าซ โรงไฟฟ้า ส่วนงานขาย จะไดจ้ากธุรกิจการก่อสร้างสาธารณูปโภค  เพราะบริษทัท่ีท าธุรกิจรอง
จากเรา เม่ือไดง้านก่อสร้างสาธารณูปโภค ก็จะติดต่อเขา้มาเพ่ือขอซ้ือเคร่ืองจกัร  ทั้งน้ี บริษทัมีแผนการขยายธุรกิจไปยงั
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ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ เช่นรถยกตูค้อนเทนเนอร์ทั้งประเภท REACH STACKER, SIDE SPREADER และ TOP LOADER รถ
ส าหรับงานเจาะเสาเขม็  การท าฐานราก ซ่ึงเป็นนโยบายและไดเ้ร่ิมด าเนินการแลว้  
 คุณโสรัตน์ วณิชวรากิจ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ใหค้วามเห็นวา่ถือเป็นนิมิตรหมายท่ีดี และเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดี ท่ีนกัลงทุน
ท าการบา้นมามาก และมีความตั้งใจท่ีจะเขา้ใจธุรกิจของบริษทัใหม้ากข้ึน รวมถึงมีความรู้สึกเป็นเจา้ของมากข้ึน เช่ือวา่
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารคนปัจจุบนั ซ่ึงเป็นผูมี้วสิยัทศันใ์นการประชาสมัพนัธ์และมีส่ือหลากหลายอยูใ่นมือ ควรจะ
ประชาสมัพนัธ์บริษทัใหม้ากกวา่ท่ีเป็นอยู ่ เพ่ือใหน้กัลงทุนท่ีสนใจแต่ยงัไม่แน่ใจ เขา้มาถือหุน้บริษทัใหม้ากข้ึน  
 คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถื้อหุน้รายยอ่ยสอบถามวา่ ธุรกิจใหม่ ๆ ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย รวมถึงการวางตนเป็นผูใ้หบ้ริการ
ครบวงจร จะมีความชดัเจนเพียงไรในปี 2558 
 คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารใหค้  าตอบวา่ การวางตนเป็นผูใ้หบ้ริการครบวงจร มี
การนบัหน่ึงแลว้ โดยมีการวา่จา้งผูบ้ริหารชาวต่างชาติ ซ่ึงคร ่ าหวอดอยูใ่นธุรกิจการใหบ้ริการเช่าเคร่ืองจกัรกลหนกัเขา้มา
เสริมทีม มีการเพ่ิมประเภทเคร่ืองจกัรใหห้ลากหลายมากข้ึน โดยการใหบ้ริการเคร่ืองจกัรกลแบบครบวงจรน่าจะเร่ิม
ด าเนินการไดต้ั้งแต่ไตรมาส 3/2558  
 คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถื้อหุน้รายยอ่ยสอบถามวา่ บริษทัมีธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองจกัร มีโครงการจะใหว้งเงินหรือท า
ธุรกิจลีสซ่ิง รวมถึงท าธุรกิจเป็นผูจ้ดัประมูลเคร่ืองจกัรดว้ยหรือไม่ 
 คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารช้ีแจงวา่ ธุรกิจลีสซ่ิง และธุรกิจการประมูลเคร่ืองจกัร 
ลว้นอยูใ่นวงจรเดียวกบัธุรกิจของบริษทั แต่ยงัคงตอ้งใชเ้วลาในการศึกษา และหาโอกาสท่ีเหมาะสม วา่จะสามารถเขา้ไปจบั
สองธุรกิจน้ีอยา่งเตม็ตวัไดเ้ม่ือไร รวมถึงจะเขา้ไปท าเอง หรือหาหุน้ส่วนท่ีด าเนินธุรกิจน้ีอยูแ่ลว้ เพ่ือกระจายความเส่ียง และ
สร้างความแขง็แกร่งใหก้บัธุรกิจไดเ้ลย ทั้งน้ี ตอ้งดูจงัหวะ เวลา และโอกาสใหร้อบดา้น และชดัเจน จึงจะสามารถตดัสินใจ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ใหค้วามเห็นเร่ืองการจดัประมูลเคร่ืองจกัร โดยยกตวัอยา่งการประมูลรถยนต์
ของบางแห่ง ซ่ึงเป็นการน ารถจากท่ีหน่ึง หรือจงัหวดัหน่ึงซ่ึงมีความตอ้งการนอ้ย ไปประมูลอีกท่ีหน่ึง หรืออีกจงัหวดัหน่ึง 
ซ่ึงมีความตอ้งการสูงกวา่ ท าใหข้ายไดม้ากข้ึน เน่ืองจากตรงกบัผูบ้ริโภคเป้าหมาย  สามารถน าวธีิการแบบน้ีมาใชก้บัธุรกิจ
ของบริษทัไดห้รือไม่   
 คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารใหค้  าตอบวา่ หากบริษทัจะประมูลขายรถเครน ก็จะ
มีขอ้จ ากดัเร่ืองความหลากหลายของสินคา้ แต่หากจดัการประมูลเคร่ืองจกัร ก็จะมีสินคา้ใหเ้ลือกมากข้ึน เพราะไม่จ ากดั
เฉพาะรถเครน แต่เป็นสินคา้อะไรก็ได ้ ท่ีอยูใ่นความสนใจของผูบ้ริโภคในขณะนั้น สามารถน ามาประมูลขายไดห้มด โดย
อาจท าการประมูลหลาย ๆ แห่ง กระจายไปทัว่ประเทศ น่าจะไดป้ระโยชน์และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากกวา่ ทั้งน้ี ยงัไม่
สามารถบอกไดใ้นขณะน้ีวา่ บริษทัพร้อมจะด าเนินการไดเ้ม่ือไร    

เลขานุการไดส้อบถามท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติมหรือไม่  ปรากฎ
ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมท่านใดสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  จึงเรียนเชิญประธานท่ีประชุมกล่าวปิดการ
ประชุม 
  ผศ.ดร. พิบูลย ์ ลิมประภทัร ประธานท่ีประชุม กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ในนามของคณะกรรมการบริษทั  ท่ีไดม้อบ
ความไวว้างใจใหค้ณะกรรมการบริษทับริหารกิจการของบริษทัตอ่ไป  และขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุน้ และผูมี้เกียรติ
ทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในคร้ังน้ี รวมถึงขอบคุณทีมงานทุกท่านท่ี
ร่วมแรงร่วมใจกนัท าหนา้ท่ี จนภารกิจคร้ังน้ีส าเร็จลงดว้ยดี โดยใหส้ญัญา และความมัน่ใจวา่ คณะกรรมการทุกท่านจะ
บริหารกิจการดว้ยความตั้งใจ รอบคอบ และดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกท่านอยา่งดีท่ีสุด และเป็นไปตามธรรมาภิบาล
ของบริษทั เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีกิจการท่ีจะหารืออีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านเดินทาง
กลบัโดยสวสัดิภาพ  
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ปิดประชุมเวลา 16.45 น.  
 
 
 

    
       

      ลงช่ือ.................................................ประธานท่ีประชุม 
                      (ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร) 
                                            กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ               

             
 
  

      ลงช่ือ.................................................เลขานุการท่ีประชุม 
                    (นางสาววนิดา ดาราฉาย) 
               กรรมการและเลขานุการบริษทั 
                                                                                                             ผูจ้ดบนัทึกการประชุม  



                                        ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 ) 

            ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

ชื่อ-ชื่อสกุล   นายธงไชย   แพรรังส ี  

ต าแหน่งในบริษัท   ที่ปรึกษาผู้บรหิาร 

อาย ุ    63  ปี 

วุฒิการศึกษา   ประกาศนียบตัรวิชาชีพ โรงเรยีนนิดาบริหารธุรกิจ 

ผ่านการอบรม   Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) 

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั  ที่ปรึกษาผู้บรหิาร กรรมการ และรองประธานกรรมการ 

ประวัติการท างานและต าแหน่งงานในปัจจบุัน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

2557 – ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาผู้บรหิาร บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) 

2555 – 2557   รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

2549 - 2555   ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2549 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท เดอะเครน เซอรว์ิส จ ากัด 

2539 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท์ จ ากัด 

2537 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จ ากัด 

2535 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จ ากัด 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง กรรมการบริษัท 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เนื่องจากบริษัทไมม่ีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ ์
ความรู้ ความสามารถ และคณุสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด  โดยคัดเลือกจาก
บุคคลที่เป็นตัวแทน หรือได้รับการเสนอช่ือจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจึง
น ารายช่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  

การถือหุ้นในบริษัท   ร้อยละ 34.46 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่ม ี

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง / ปี 4 วาระ / 10 ปี 5 เดือน  

ประวัติการเข้าร่วมประชุม  ในรอบปี 2558 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ม ี



                                        ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 ) 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2559  : 

เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มสี่วนไดเ้สียธรรมดาในการ

พิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 ) 

ประวัติกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล   นายช านาญ  งามพจนวงศ ์

ต าแหน่งในบริษัท   กรรมการ 

อาย ุ    55 ปี  

วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท สาขาบริหารการจดัการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
    ปริญญาตรี สาขาการบญัชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผ่านการอบรม   Director Accreditation Program (DAP) year 2008  (IOD) 
    Director Certification Program (DCP) Class 167/2012 (IOD) 

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) 

ประวัติการท างานและต าแหน่งงานในปัจจบุัน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

2551 – ปัจจุบัน   รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) 
2536 - 2551   ผู้อ านวยการอาวุโส ด้านธรุกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม 3                                              
    ธนาคารไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) 
2526 - 2533   ผู้บริหารระดับต้น ฝ่ายพัฒนาสินเช่ือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2551 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท เดอะเครนแหลมฉบัง จ ากดั 
    กรรมการ บริษัท เดอะเครนระยอง จ ากัด 
    กรรมการ บริษัท เดอะเครนเฮฟว่ีลิฟท์ จ ากดั 
2553 - 2536   ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บรษิัท พลูทิพย์เฮ้าสซ์ิ่ง จ ากัด 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา   ไม่ม ี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง กรรมการบริษัท 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เนื่องจากบริษัทไมม่ีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ ์
ความรู้ ความสามารถ และคณุสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด  โดยคัดเลือกจาก
บุคคลที่เป็นตัวแทน หรือได้รับการเสนอช่ือจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจึง
น ารายช่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  

การถือหุ้นในบริษัท   ไม่ม ี

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่ม ี

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง / ปี 4 วาระ / 7 ปี 11 เดือน  

ประวัติการเข้าร่วมประชุม  ในรอบปี 2558 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ม ี



                                        ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 ) 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2559  : 

เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มสี่วนไดเ้สียธรรมดาในการ
พิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 ) 

ประวัติกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

ชื่อ-ชื่อสกุล นายวัชรินทร์  ดวงดารา 

ต าแหน่งในบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการอิสระ 

อาย ุ    56  ปี 

วุฒิการศึกษา   นิติศาสตร์บณัฑิต (มธ.)  
เนติบัณฑิตไทย (เนติบณัฑิตยสภา) 

    บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร์) 

ผ่านการอบรม   Director Accreditation Program (DAP) year 2004 (IOD)  
    Director Certification Program (DCP) year 2006 (IOD) 

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการอิสระ 

ประวัติการท างาน   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการอิสระ                                               

    บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) 

    ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ                       

    ในบมจ.หลายแห่ง 

    บริษัทบริหารหนี ้ ( AMC ) ของสถาบันการเงิน 

บงล.ธนชาติ และ บงล.เอกชาต ิ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง กรรมการและกรรมการอสิระ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เนื่องจากบริษัทไมม่ีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ ์
ความรู้ ความสามารถ และคณุสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาความ
เป็นอิสระตามนยิามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ โดยคัดเลือกจากบุคคลที่
เป็นตัวแทน หรือได้รับการเสนอช่ือจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจึงน า
รายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  

การถือหุ้นในบริษัท   ไม่ม ี

ประวัติการท างานและต าแหน่งงานในปัจจบุัน   
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

2556 – 2558    SVP – งานคดีพิเศษ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
2554 – 2556    SVP – สายงานกฎหมาย บมจ.บัตรกรุงไทย 
2551 – 2554   SVP – สายงานคดี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
2535 – 2538   VP – ส านักกรรมการผู้จัดการ  บงล.เอกชาต ิ



                                        ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 ) 

2525 -  2535   VP – กฎหมาย บงล.ธนชาต ิ

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2547 –  2551   ทนายความ สนง.กฎหมาย ลีกลั ไลน ์
2542 –  2547   กรรมการบริหารด้านกฎหมาย บรษิัท เอเซียรีคอฟเวอรี่ แมเนจเม้นท ์จ ากัด 
2538 –  2542   กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอ็ม-ไทย แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่ม ี

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง / ปี 4 วาระ / 9 ปี 7 เดือน   

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท   8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 
 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ม ี

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบตัิดังต่อไปนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอสิระของบริษัท 

1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัท ฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท ฯ 

2) ไม่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือเป็นผู้มี
อ านาจในการควบคุมของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยต้อง
ไม่มีความสมัพันธ์ ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

3) ไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ ไมม่ีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สยี ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท ฯ หรือบริษทัในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในลักษณะที่อาจท าให้ขาดความเป็นอิสระ โดยต้องไม่มผีลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  

4) ไม่เป็นญาตสินิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฯ หรือบรษิัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และไมไ่ดร้ับแต่งตั้งเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผู้หุน้รายใหญ่ 

5) เป็นบุคคลที่มคีวามรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบตัิภารกิจ และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้
อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ๆ   

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ  เท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ า ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

1) ไม่มีความสมัพันธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

2) ไม่มีความสมัพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2  
ปีท่ีผ่านมา  

 ไม่เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืท่ีปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่นผู้สอบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 

 ไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ  



                                        ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 ) 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี  2559 : 

เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนไดเ้สียธรรมดาในการ
พิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
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                                        ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 ) 

ประวัติกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล   นางสาวจันทร์จิรา  แพรรังส ี

อาย ุ    35 ปี  

วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท สาขา Organizational change and development  
 Hawaii Pacific University 

ผ่านการอบรม   Director Accreditation Program (DAP) year 2006  (IOD) 
    Director Certification Program (DCP) Class 167/2012 (IOD) 
    หลักสตูรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร (บจก.ไวท์ เฮอริเทจ) 
    การสร้างจิตส านึกของพนักงาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน  
    (บจก.พี.เอ็ม.ซี.อคา เดมิค กรุ๊ป)  
    เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จ ากดั 

ประวัติการท างานและต าแหน่งงานในปัจจบุัน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

28 มี.ค.2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2556 – ปัจจุบัน   กรรมการผู้จดัการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จ ากดั 
2549 – 2556   กรรมการผู้จดัการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จ ากัด 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง กรรมการบริษัท 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เนื่องจากบริษัทไมม่ีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ ์
ความรู้ ความสามารถ และคณุสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด  โดยคัดเลือกจาก
บุคคลที่เป็นตัวแทน หรือได้รับการเสนอช่ือจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจึง
น ารายช่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  

การถือหุ้นในบริษัท   ร้อยละ 4.44 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่ม ี

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง / ปี 2 วาระ / 2 ปี 11 เดือน   

ประวัติการเข้าร่วมประชุม  ในรอบปี 2558 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท   7  ครั้ง จาก 8  ครั้ง 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ม ี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2559  : 

เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มสี่วนไดเ้สียธรรมดาในการ
พิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
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หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดใหม้ีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสดุ

ของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หากผู้ถือหุ้น

รวมกันนับจ านวนหุ้นไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบ
ห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดใหม้ีการประชุมผู้ถือ
หุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันไดร้บัหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 44. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบสุถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระ

การประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดังกล่าว 
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน 

 
ข้อ 45. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้ การมอบ

ฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด
ก าหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้าประชุม และอยา่งน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี ้
ก. จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู ่
ข. ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งท่ีของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ิบห้าคน

หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไมค่รบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอ การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุม
ใหม่และใหส้่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่
บังคับวา่จะต้องครบองค์ประชุม 
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ข้อ 47. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถอืหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

 
ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

48.1 การวินิจฉัยช้ีขาดหรือลงมติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่า
การออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระท าด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึง่เสียงเสมอ 

48.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

48.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แกบุ่คคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรบัโอนกิจการของบริษทัอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่วกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ

บางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธรุกิจของบริษัท หรือ 
การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมวีัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิหรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การควบบริษัทหรือการเลิกบริษัท 
(ฉ) การออกหุ้นกู้ 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมสี่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไมม่สีิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 

ข้อ 49. กิจการอันท่ีประชุมสามญัประจ าปพีึงกระท ามีดังต่อไปนีเ้ป็นอย่างน้อย 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) อนุมัติงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
(3) อนุมัติจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเพื่อออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 
(6) กิจการอื่น ๆ 

 
ข้อ 50. บริษัทต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจ าป ีโดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จ านวนหุ้นท่ีถือ

และเลขท่ีใบหุ้นต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันเสรจ็การประชุม 
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หลักเกณฑ์ และวิธกีารปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉนัทะ 
 

หลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ 

1.2. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบส าคัญประจ าตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง 

1.3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

ก ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจท่ีมาเข้าร่วมประชุม 

ข ส าเนาบัตรประชาชน (หรือส าเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอ านาจ 
ตามข้อ ก พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว 

1.4. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

ก หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจและอ านาจกรรมการ ซึ่งออกโดย
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองโดยโนตารี่พับลิค 

ข ส าเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมพร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว 

 

2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน 

ข ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

ค ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ 

2.2. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน 

ข ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้
มอบฉันทะ 

ค ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือส าเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) 
ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ 

2.3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน 

ข ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจและลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

ค ส าเนาบัตรประชาชน (หรือส าเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้ลง
นามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

ง ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือส าเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) 
ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ 

 



                                                                    หลักเกณฑ์และวิธีปฏบิัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น   :   สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนา้ที่ 2/3  

   

2.4. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน 

ข หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะแสดงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจและอ านาจกรรมการ 
ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองโดยโนตารี่พับลิค 

ค ส าเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลง
นามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

ง ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือส าเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) 
ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ 

 
 

การลงทะเบียน 
 

เจ้าหน้าท่ีบริษัท จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.25 – 14.25 น. เป็นต้นไป 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    หลักเกณฑ์และวิธีปฏบิัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น   :   สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนา้ที่ 3/3  

   

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2559 
บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น.  

 ณ ห้อง 224-225 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 
แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 

 
 
 

ผู้ถือหุ้น บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) 

มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ 

ไม่ใช่ 

แสดงบัตรประจ าตัว/แสดงใบลงทะเบียน 

ใช่ 
แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว 
ผู้มอบและผูร้ับมอบ /แสดงใบลงทะเบียน 

ตรวจเอกสารและลงทะเบียน 

ลงนาม ณ จดุลงทะเบยีน 

รับบัตรลงคะแนน 

                   เข้าห้องประชุม 

ประธานเปดิประชุมเมื่อจ านวนผู้ถอืหุ้นครบตามหลักเกณฑ์ 
(เริ่มประชุมเวลา 14.30 น) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ 

กรณีมผีู้ต้องการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ยกมือ 
และกรอกบัตรลงคะแนน 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้คัดค้าน หรืองดออกเสียง 
และสรุปผลคะแนน 

ประธานกลา่วผลสรุปคะแนนต่อทีป่ระชุม 



 

  

แบบ ก 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ 

       เขียนท่ี .................................................................. 
       วันท่ี ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............ 

(1) ข้าพเจ้า ...................................................................................................... สัญชาติ .............. ................................... อยู่
บ้านเลขท่ี ........................................ ถนน ................................... ............. ต าบล / แขวง ............................................................ อ าเภอ / เขต 
............................................ จงัหวัด ....................................................... รหัสไปรษณยี ์... .................... 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม ....................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................. เสียง ดังน้ี 
หุ้นสามัญ .................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ ............................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
(1) .................................................................  อายุ .................. ปี อยู่บ้านเลขท่ี ................................................. ถนน 

.......................................... ต าบล / แขวง ............................................................ อ าเภอ / เขต ............................................ จังหวัด 

....................................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... หรือ 
(2) ................................................................. อายุ .................. ปี อยู่บ้านแลขท่ี ................................................. ถนน 

.......................................... ต าบล / แขวง ............................................................ อ าเภอ / เขต ............................................ จังหวัด 

....................................................... รหัสไปรษณยี ์....................... หรือ 
(3) ................................................................. อายุ .................. ปี อยู่บ้านแลขท่ี ................................................. ถนน 

.......................................... ต าบล / แขวง ............................................................ อ าเภอ / เขต ............................................ จังหวัด 

....................................................... รหัสไปรษณยี ์.......................   
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2559 ในวันท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ  ห้อง 224-225 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนา-
ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260   
 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมน้ันให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  
 

ลงชื่อ  ผู้มอบฉันทะ 

   (                                                      )                        
 

   
ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ 

   (                                                      )                         
   
ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ 

   (                                                      )                         
   
ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ 

   (                                                      )                                                                                                
 
 
 



 

  

หมายเหตุ  
1 ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2 ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนท่ีถือไว้ได้ 



 

  

แบบ ข 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ 
       เขียนท่ี .................................................................. 
       วันท่ี ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............ 

(1) ข้าพเจ้า ............................................................................................. .. สัญชาติ ....................................................... อยู่
บ้านเลขท่ี ........................................ ถนน ................................................ ต าบล / แขวง ........ .......................................................... อ าเภอ / 
เขต ............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์  ....................... 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม ....................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................. เสียง ดังน้ี 
หุ้นสามัญ .................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง 
หุ้นบุริมสิทธ ิ............................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
(1) .......................................................................... อายุ ............... ปี อยู่บ้านแลขท่ี ............................................. ถนน 

.......................................... ต าบล / แขวง ................................................... อ าเภอ / เขต ............................ .................................. จังหวัด 

....................................................... รหัสไปรษณยี ์....................... หรอื 
(2) .......................................................................... อายุ ............... ปี อยู่บ้านแลขท่ี ............................................. ถนน 

.......................................... ต าบล / แขวง ................................................... อ าเภอ / เขต .............................................................. จังหวัด 

....................................................... รหัสไปรษณยี ์....................... หรอื 
(3) .......................................................................... อายุ ............... ปี อยู่บ้านแลขท่ี ............................................. ถนน 

.......................................... ต าบล / แขวง ................................................... อ าเภอ / เขต ...... ........................................................ จังหวัด 

....................................................... รหัสไปรษณยี ์.......................  
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2559 ในวันท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ  ห้อง 224-225 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนา-
ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260   
ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

 วาระท่ี 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2558 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 วาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับทราบแถลงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรับรองรายงานประจ าปี 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 วาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 



 

  

 
 
 
 วาระท่ี 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย   และการจ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 วาระท่ี 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า แต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและ
กรรมการใหม่ท้ังชุด ตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า กับการแต่งตั้งกรรมการบางรายดังน้ี 
  1. นายธงไชย แพรรังสี  

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
2. นายวัชรินทร์ ดวงดารา  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
3. นายช านาญ งามพจนวงศ์  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
4. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 
 วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2559 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 วาระท่ี 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี  2559 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 วาระท่ี 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง

น้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(5) ในกรณีท่ีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีท่ีท่ีประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 



 

  

 
กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  
 
 

ลงชื่อ  ผู้มอบฉันทะ 

 (                                                          )                                                                           
   
   
ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ 

 (                                                          )                                                                           
   
   
ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ 

 (                                                          )                                                                           
   
   
ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ 

 (                                                          )                                                                           
 
 
หมายเหตุ  
1 ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2 ในกรณีท่ีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ 



 

  

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน)  
 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2559 ในวันท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ  ห้อง 224-225 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260   

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

 วาระท่ี ....................... เรื่อง ............................................................. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี ....................... เรื่อง ............................................................. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี ....................... เรื่อง ............................................................. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี ....................... เรื่อง ............................................................. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี ....................... เรื่อง ............................................................. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 



 

  

แบบ ค 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ 
       เขียนท่ี .................................................................. 
       วันท่ี ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............ 

(1) ข้าพเจ้า .................................................................................................................................................................. ส านักงาน
ตั้งอยู่เลขท่ี ............................... ถนน ................................ ........................ ต าบล / แขวง .................................................... อ าเภอ / เขต 
............................................ จงัหวัด ....................................................... รหัสไปรษณยี ์... .................... 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ..................................................................................................... ซ่ึง
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม ................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง ดังน้ี 

หุ้นสามัญ .................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง 
หุ้นบุริมสิทธ ิ............................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให ้
(1) ..................................................................................................................... อายุ ....................................... ปี อยู่บ้านแลข

ท่ี ........................................... ถนน ........................... ........................... ต าบล / แขวง ...................................................... อ าเภอ / เขต 
............................................ จงัหวัด ................................................ รหัสไปรษณยี ์.......... ............. หรือ 

(2) .....................................................................................................................  อายุ ....................................... ปี อยู่บ้านแลข
ท่ี ........................................... ถนน ........................... ........................... ต าบล / แขวง ...................................................... อ าเภอ / เขต 
............................................ จงัหวัด ................................................ รหัสไปรษณยี ์.......... ............. หรือ 

(3) ..................................................................................................................... อายุ ....................................... ปี อยู่บ้านแลข
ท่ี ........................................... ถนน ................................ ...................... ต าบล / แขวง ...................................................... อ าเภอ / เขต 
............................................ จงัหวัด ................................................ รหัสไปรษณยี ์.......... .............  
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2559 ในวันท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ  ห้อง  224-225 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนา-
ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260   

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 
  หุ้นสามัญ .................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ......................... เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธิ์ ............................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ......................... เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด ....................................................... เสียง 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

 วาระท่ี 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2558 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 วาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับทราบแถลงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรับรองรายงาน
ประจ าปี 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 



 

  

 วาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 วาระท่ี 4  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย  และการ

จ่ายเงิน   ปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 วาระท่ี 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า แต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและ

กรรมการใหม่ท้ังชุด ตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า กับการแต่งตั้งกรรมการบางรายดังน้ี 

  1. นายธงไชย แพรรังสี  
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
2. นายวัชรินทร์ ดวงดารา  
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
3. นายช านาญ งามพจนวงศ์  
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
3. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี  
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง  

 วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2559 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 วาระท่ี 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 วาระท่ี 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง

น้ันไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนสียงของผู้ถือหุ้น 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 



 

  

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ  ผู้มอบฉันทะ 

  (                                                        )                                                               
   
   
ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ 

 (                                                        )                                                                           
   
   
ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ 

 (                                                        )                                                                             
   
   
ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ 

 (                                                        )                                                                              
 
 
หมายเหตุ  
1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 
2 หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  

3 ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4 ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

  

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน)  
 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวันท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ  ห้อง 224-225 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260   

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

 วาระท่ี ....................... เรื่อง ............................................................. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 

 วาระท่ี ....................... เรื่อง ............................................................. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

    เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 

 วาระท่ี ....................... เรื่อง ............................................................. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

    เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 

 วาระท่ี ....................... เรื่อง ............................................................. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

    เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 

 วาระท่ี ....................... เรื่อง ............................................................. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

    เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 
  



 

  

อากรแสตมป์ 20 บาท 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ 

 
       เขียนท่ี .................................................................. 
       วันท่ี ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............ 
ข้าพเจ้า ...................................................................................................... สัญชาติ .............. ........................................... อยู่บ้านเลขท่ี 
................................................... ถนน ................ ....................................... ต าบล / แขวง ................................................ อ าเภอ / เขต 
............................................ จงัหวัด ....................................................... รหัสไปรษณยี ์... ......................... 
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) จ านวนหุ้น ................................................ หุ้น 
 ขอมอบฉันทะให ้
นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ   67  ปี อยู่บ้านเลขท่ี  66/48  ถนนราช
มนตร ี แขวงบางไผ่ เขต   บางแค   จังหวัด     กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย์     10160.  ซ่ึงเป็นผู้ท่ีไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2559 ในวันท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง 224 – 225 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนน
บางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260   
 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมน้ันให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  
 
 
 

ลงชื่อ  ผู้มอบฉันทะ 

 (                                                          )                                                                    
   
   
   
ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ 

 (                                                          )                                                                          
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 ข้อมูลกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ ประกอบการมอบฉนัทะ 

(กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ) 

 
ชื่อ-ชื่อสกุล   นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ 

ต าแหน่งในบริษัท   กรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการอิสระ 

อาย ุ    67 ปี  

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี สาขาการเงินการคลัง  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ที่อยู่ปัจจุบนั    66/48 ถนนราชมนตรี แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 
ผ่านการอบรม   Risk Management Committee Program(RMP) ,The Thai Institute of Directors(IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) Class 59 (IOD) 
 Director Certification Program (DCP) Class 147 (IOD) 

    Audit Committee Class 39 (IOD) 
    Role of Compensation Committee (RCC) Class 14 (IOD) 

โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่น 8 (FINEX’8) 
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 
Syndicated Loans, The Euro Money Institute Hong Kong 
BOURSE GAME ASIA Singapore 

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการอิสระ 

ประวัติการท างาน    
2552 – ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) 
2551 – ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
2542 - 2551   กรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบรรษทัธุรกิจ2 ธนาคารไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน) 
2551 - 2551   กรรมการ  บริษัท บีที ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากัด 
2549 - 2551   กรรมการ  บริษัท หลักทรัพย์ บีที จ ากัด 
2548 - 2549   กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบีที จ ากัด 
2542 - 2548   กรรมการ บริษัท บีทีประกันภัย จ ากัด  

การถือหุ้นในบริษัท   ไม่ม ี

ต าแหน่งอื่นในปัจจุบนั   
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

2552 – ปัจจุบัน   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) 
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2551 – ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
2542 -  2551   กรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบรรษทัธุรกิจ2 ธนาคารไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2551 –  2551   กรรมการ  บริษัท บีที ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากัด 
2549 –  2551   กรรมการ  บริษัท หลักทรัพย์ บีที จ ากัด 
2548 –  2549   กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบีที จ ากัด 
2542 –  2548   กรรมการ บริษัท บีทีประกันภัย จ ากัด 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่ม ี

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง / ปี 3 วาระ / 6 ปี 10 เดือน   

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท   8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 
 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ม ี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี  2559 :   ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Shareholder’s Meeting, Chu Kai Public Company Limited 

เสน้ทางขาเขา้ประตทูี ่1 

- ลงทางด่วน บางนา –  ตราด  

- ชิดซา้ยเข้าทางคูข่นาน 

- ขึ้นสะพานกลับรถไบเทค 

เสน้ทางขาเขา้ประตทูี ่3 

- ลงทางด่วนสมุทรปราการ –  ส าโรรง

(สขุุมวทิ) 

- ชิดซา้ย 




