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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 
ของ 

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) 
 
วนัท่ีประชุม  :  วนัพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. 
สถานท่ีประชุม :  หอ้งประชุม 224-225  ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค  เลขท่ี 88  ถนน

 บางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
ประธานท่ีประชุม :  ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ 
เลขานุการท่ีประชุม :  นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
เร่ิมประชุมเวลา :  14.30 น. 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม :  ซ่ึงมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 28  ราย และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ

 จ านวน 30 ราย รวมเป็น 58 ราย เป็นจ านวน 449,848,056 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 64.59  
 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 626,783,520 หุน้ 

 
ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 46 

 
ทั้งน้ี ภายหลงัจากเปิดการประชุม ไดมี้ผูถื้อหุน้ทยอยเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม ทั้งเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดย

การมอบฉนัทะ รวมเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 66 ราย ถือหุน้รวมทั้งส้ิน 453,187,519 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 72.30 ของ
หุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 

เลขานุการท่ีประชุมกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ พร้อมแนะน าทางหนีไฟของสถานท่ีจดัการประชุมในคร้ังน้ี เพ่ือความ
ปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุม และแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีผา่นมาบริษทัไดปิ้ดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559  มีจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 3,387 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 

4     ผลการนบัคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอใหก้บัผูร่้วมประชุมไดรั้บทราบ   
รายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติมปรากฏตามขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ยล าดบัท่ี 5 



 - 2 - 

ประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้รวมทั้งแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาทาง
กฎหมาย ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
 
1. ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร  ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายวชัรินทร์ ดวงดารา  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นางวรีะวรรณ บุญขวญั   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5. นายเจษฎา พรหมจาต   กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   
6. นายช านาญ งามพจนวงศ ์  กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
7. นางสาวจิราภรณ์ แพรรังสี  กรรมการ และผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
8. นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ากดั  
9. นางสาววนิดา ดาราฉาย  กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
และมีกรรมการ รองประธานกรรมการ และท่ีปรึกษาผูบ้ริหาร หน่ึงท่านติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีไดคื้อ
นายธงไชย แพรรังสี   
 
ประธานกล่าวแนะน าผูส้อบบญัชีและตวัแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั พีว ีออดิท จ ากดั ไดแ้ก่นายประวทิย ์ววิรรณธนา 
นุตร์ และนายบุญเกษม สารกล่ิน และแนะน าท่ีปรึกษาทางดา้นกฎหมายของบริษทัไดแ้ก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ  
ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ีดว้ยพร้อมกนั   

 
จากนั้น ประธานจึงใหเ้ลขานุการ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558  เม่ือวนัท่ี 28  เมษายน 2558 

เลขานุการแถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ เลขานุการท่ีประชุมไดจ้ดัท า
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี  28 เมษายน 2558 ถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้
ผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติรับรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558  

เลขานุการไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ในระหวา่งการประชุมน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 7 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 3,283,763 หุน้ นบัเป็นจ านวนหุน้ท่ี
เขา้ประชุมรวม 453,131,819  หุน้   

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ดว้ยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัทด์งัตอ่ไปน้ี 

 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดว้ยคะแนนเสียง                                  453,131,819  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง       - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2558  และรับรองรายงานประจ าปี  
เลขานุการไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ผลการด าเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2558  ปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 

ของคณะกรรมการ ซ่ึงไดจ้ดัพิมพแ์ละปรากฏอยูใ่นรายงานการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน ซ่ึงไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบ CD ROM พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบ
ปีท่ีผา่นมาโดยสรุปเป็นดงัน้ี     

                    หน่วย : ลา้นบาท  
ผลการด าเนินงาน ปี 2558 ปี 2557 

รายไดร้วม 864.08 1,067.68 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการรวม 701.50 719.50 
ก าไรขั้นตน้ 162.60 348.10 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (45.20) 239.10 
รายไดจ้ากการขายรวม 349.30 402.20 
ตน้ทุนจากการขาย 254.10 280.80 
ก าไรขั้นตน้จากการขาย 95.20 121.40 
รายไดจ้ากการขายรถเครนใหม่จากประเทศจีน 259.70 327.40 
ตน้ทุนจากการขายรถเครนใหม่จากประเทศจีน 208.10 252.60 
ก าไรขั้นตน้จากการขายรถเครนใหม่จากประเทศจีน 51.50 74.80 
รายไดจ้ากการขายรถเครนเก่า 89.60 74.80 
ตน้ทุนจากการขายรถเครนเก่า 46.00 28.20 
ก าไรขั้นตน้จากการขายรถเครนเก่า 43.60 46.50 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 514.80 665.50 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 450.00 441.20 
ก าไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 64.90 224.20 
สินทรัพยร์วม 2,788.50 2,726.20 
หน้ีสินรวม 1,429.80 1,313.20 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม  1,358.60 1,413.00 

 
เลขานุการไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึง

ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 รวมถึงรายงานและขอ้มูลต่าง 

ๆ ของบริษทัในรอบปี 2558  และรับรองรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัต่อไปน้ี 
 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบดว้ยคะแนนเสียง                                453,131,819  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับทราบดว้ยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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เลขานุการแถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีบริษทัฯไดจ้ดัส่งงบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และรายงานของผูส้อบบญัชี ไปพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุน้แลว้นั้น จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชี
ของบริษทั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

เลขานุการไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัตอ่ไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   453,131,819  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558  เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายปันผลจากผล
การด าเนินงานประจ าปี 2558 
 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   
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีทุนส ารองแลว้ 31,524,151.37  บาท คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียน 
และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ท่ีเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี ก าหนดวา่ บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ใน
อตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบญัชีหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
และเงินส ารองต่างๆ นั้น แต่เน่ืองจากผลประกอบการของบริษทัฯ ประจ าปี 2558 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ มีผล
ขาดทุนสุทธิ  13.76 ลา้นบาท และงบการเงินรวมของบริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 45.19 ลา้นบาท 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้  เห็นสมควรงดจดัสรรก าไรสุทธิ เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี  2558  เน่ืองจากผลการด าเนินงานขาดทุนดงักล่าว  

เลขานุการไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่  ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  
 ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิ ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม  
2558 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจ าปี จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558  
ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   453,131,819  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5  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)  นายธงไชย   แพรรังสี   กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ  
 2)  นายวชัรินทร์   ดวงดารา  กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3)  นายช านาญ   งามพจนวงศ ์ กรรมการ  
 4)  นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี  กรรมการ   
 ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั้งกรรมการ      
ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระทุกท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือความกา้วหนา้ของบริษทัมาโดยตลอด  โดยขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
ดงัน้ี  
 
5.1 แต่งตั้งนายธงไชย แพรรังสี ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาแลว้เห็นวา่นายธงไชย แพรรังสี มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งกรรมการเป็นอยา่งดีมา
โดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี  3) 

จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาแต่งตั้งนายธงไชย แพรรังสี กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

เลขานุการไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

โดยในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิม 1 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้  55,700 หุน้ นบัเป็นจ านวนหุน้ท่ีเขา้ประชุมรวม 
453,187,519 หุน้ 

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งนายธงไชย แพรรังสี กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   453,187,519  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                          - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
5.2  แตง่ตั้งนายวชัรินทร์ ดวงดารา ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาแลว้เห็นวา่นายวชัรินทร์ ดวงดารา   มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งกรรมการเป็นอยา่งดี
มาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 
 จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาแต่งตั้งนายวชัรินทร์ ดวงดารา   กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด เลขานุการจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
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ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งนายวชัรินทร์ ดวงดารา กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                  453,187,366  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง             153 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน            - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
5.3 แต่งตั้งนายช านาญ งามพจนวงศ ์  ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั   พิจารณาแลว้เห็นวา่นายช านาญ งามพจนวงศ ์    มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่ง
กรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 
 จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาแต่งตั้งนายช านาญ งามพจนวงศ ์  กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด เลขานุการจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติแต่งตั้งนายช านาญ งามพจนวงศ ์    กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                  453,187,519  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
5.4 แต่งตั้งนางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั   พิจารณาแลว้เห็นวา่นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี  มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่ง
กรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 
 จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งนางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี  กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด เลขานุการจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติแต่งตั้งนางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี  กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                  453,187,519  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9989 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจ าปี  2559 
เลขานุการไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ไดพ้จิารณาโดยยดึตาม

หลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษทั ซ่ึงพิจารณาจากภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากกรรมการ และการเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทัในกลุ่ม
ธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกนั รวมถึงเปรียบเทียบกบับริษทัท่ีมีขนาดรายไดแ้ละก าไรสุทธิใกลเ้คียงกนัแลว้ มีมติใหเ้สนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการโดยอตัราคา่ตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง และบ าเหน็จ
กรรมการของปี 2559 เท่ากบัปี 2558 ท่ีผา่นมาซ่ึงผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 แลว้ ทั้งน้ี 
ผลตอบแทนทั้งปี จะตอ้งไม่เกินวงเงิน  5.0  ลา้นบาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2558  ท่ีผา่นมา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

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 ใหรั้บค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบ้ียประชุมตามต าแหน่งท่ีสูงกวา่
เพียงต าแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดท่ีไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารแลว้ จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการอีก และกรรมการซ่ึงไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุม จะไม่ไดรั้บเบ้ียประชุม และก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000  บาทตอ่ปี       เท่ากบัปี 2558 ท่ีผา่นมา  และไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดขอ้
สงสยัต่าง ๆ  ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด เลขานุการ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

เลขานุการแจง้วา่ ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงถือหุน้นบัรวมกนัได ้  329,951,253 หุน้ ถือวา่เป็นผูมี้ส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนราย
เดือน ค่าเบ้ียประชุม และบ าเหน็จกรรมการในวาระน้ี จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี จึงมีจ านวนเท่ากบั 
123,236,266 เสียง 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2559 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั รายละเอียดตามท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง  123,236,266   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                         - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2559 
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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 
2559 ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นปีท่ีสาม โดยผูส้อบบญัชีล าดบัท่ี 1 และ 2 ดา้นล่างปฏิบติังาน
เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทัเป็นระยะเวลา  8 ปี และ 6 ปี ตามล าดบั จึงเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 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 และ/หรือ 
5) นางสาวชุติมา วงษศ์ราพนัธ์ชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 962 

  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยใหมี้อ านาจกระท าการร่วมกนั หรือแต่ละคนต่างมีอ านาจกระท าการไดเ้องโดยล าพงัใน
การตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,530,000.00 บาทต่อปี ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีรวมค่าตอบแทนส าหรับการตรวจสอบงบการเงินรวม และ
การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสดว้ยแลว้ โดยก าหนดค่าสอบบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 
2,660,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 240,000 บาท ทั้งน้ี กรณีผูส้อบบญัชีทั้ง 5 ท่านดงักล่าว ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ให้
บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนภายในส านกังานเดียวกนั เป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ และสอบ
ทานบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้
  ผูส้อบบญัชีทั้ง 5 ท่าน  ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทั     

เลขานุการไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  
 ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีทั้งหา้ท่านจากบริษทั พีว ี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจ าปี 2559 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน ภายในส านกังานเดียวกนั  เป็น
ผูล้งลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบญัชี และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ยแทนผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวได ้และอนุมติัค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,660,000 บาท ต่อปี ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัต่อไปน้ี 

 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง  453,187,519   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                         - เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (หากมี) 

เลขานุการไดส้อบถามท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติมหรือไม่  ปรากฏ
วา่มีผูถื้อหุน้ซกัถามดงัน้ี 

คุณปรีชา ไชยวรรณ อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามและ
เสนอแนะดงัน้ี  
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1. จากรายงานผลการด าเนินงาน ซ่ึงบริษทัมีรายไดล้ดลงอนัเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจ แตเ่หตใุดตน้ทุนและ
ก าไรจึงลดลงในสดัส่วน ท่ีมากกวา่รายไดม้าก  และบริษทัมีแผนการด าเนินงานอยา่งไร เพ่ือใหผ้ล
ประกอบการในปี 2559 มีผลการด าเนินงานเป็นเชิงบวก 

2. โครงการแนวร่วมต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย หรือ IOD ท่ีไดจ้ดัตั้ง
โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต หรือ CAC เน่ืองจากบริษทัยงัไม่ไดเ้ขา้
ร่วมโครงการดงักล่าว ขอถามวา่ บริษทัแน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ บริษทัจะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตใน
รูปแบบต่าง ๆ หรือบริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยา่งไร  
 

คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหค้  าอธิบายดงัน้ี   
1. รายไดท่ี้ลดลงเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตวัลง งานโครงการภาครัฐไม่เป็นไปตามท่ีคาด รวมถึงมี

การเล่ือนการลงทุน และการด าเนินการจากภาคเอกชนในหลาย ๆ ดา้น ในไตรมาสแรก ๆ ของปีเม่ือรายไดไ้ม่
เป็นไปตามท่ีคาด บริษทัไดร้ณรงคเ์ร่ืองการลดค่าใชจ่้ายในไตรมาสท่ี 3-4 แต่ก็ไม่ส่งผลมากนกั เน่ืองจาก
ธรรมชาติของธุรกิจบริษทัมีการลงทุนค่อนขา้งมาก  ซ่ึงค่าใชจ่้ายหลกัมาจากค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร โดยในปี 
2558 มีการลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ิมมูลค่าประมาณ 500 ลา้น ซ่ึงเป็นการลงทุนตามแผนงาน หากแต่งาน
โครงการท่ีตั้งเป้าหมายไวไ้ม่เป็นไปตามแผน เม่ือลงทุนดา้นเคร่ืองจกัรมาก ส่งผลใหเ้กิดค่าใชจ่้ายดา้นการเงิน 
สูงข้ึน ในท านองเดียวกนั เม่ือโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการชะลอตวัและเล่ือนออกไป รายได้
จากการขาย หรือการสัง่ซ้ือเคร่ืองจกัรจากลูกคา้ก็ลดตามลงไปดว้ย ประกอบกบัการเปล่ียนการเป็นตวัแทน
จ าหน่ายจากเคร่ืองจกัรของบริษทัจากผูผ้ลิตเดิม เป็นเคร่ืองจกัรจากผูผ้ลิตใหม่คือ XCMG ซ่ึงบริษทัมัน่ใจวา่
เป็นเคร่ืองจกัรท่ีมีคุณภาพ ศกัยภาพ และประสิทธิภาพสูงกวา่ผูผ้ลิตเดิม อยา่งไรก็ตาม บริษทัท าตลาด
เคร่ืองจกัรยีห่อ้เดิมมาเป็นเวลา 4-5 ปี ลูกคา้อาจตอ้งใชเ้วลาในการตดัสินใจเปล่ียนมาซ้ือยีห่อ้ใหม่ในช่วงแรก 
ซ่ึงหนา้ท่ีของบริษทัคือการสร้างความเช่ือมัน่  และใหค้  าอธิบายรวมถึงรายละเอียดของสินคา้ยีห่อ้ใหม่ใหม้าก
ข้ึน เม่ือยอดขายรถเครนใหม่ลดลงไปมาก บริษทัจึงพยายามขายเครนเก่าใหม้ากข้ึน แต่ MARGIN ของการ
ขายเครนเก่าก็ไม่สามารถควบคุมไดม้ากนกั ข้ึนอยูก่บัภาวะตลาดและสภาพของรถ โดยภาพรวม นอกจาก
รายไดจ้ะไม่เป็นไปตามเป้าหมายแลว้ โครงสร้างตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งค่าเส่ือมราคาและดอกเบ้ีย ท าใหก้ าไร
ลดลง ทั้งน้ี ในปี 2559 บริษทัมีความพร้อมสูงข้ึนในดา้นเคร่ืองจกัร โดยลงทุนซ้ิอครอเลอร์เครนใหม่ซ่ึงมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยคนัท่ีสองขนาด  1,250 ตนัเพ่ิม มีความพร้อมในดา้นประสบการณ์การท างาน 
บวกกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีน่าจะฟ้ืนตวัดีข้ึน บริษทัก็จะมีความพร้อมในทุกดา้นท่ีจะเดินหนา้ต่อไป   

2. บริษทัมีนโยบายชดัเจนในทางปฏิบติัส าหรับทั้งกลุ่มบริษทั ในเร่ืองการท างานดว้ยความโปร่งใส มีธรรมาภิ
บาล แมจ้ะไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงแนวร่วมปฏิบติัการของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตก็ตาม   
 

คุณภาวนา ธงรัตนะ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ไดส้อบถามและเสนอแนะดงัน้ี  
1. สืบเน่ืองจากค าถามจากคุณปรีชา ไชยวรรณ เร่ืองผลประกอบการท่ีลดลงค่อนขา้งมากซ่ึงบริษทัไดใ้ห้

ค  าอธิบายแลว้วา่เกิดจากปัจจยัหลายประการตามท่ีกล่าว ซ่ึงการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนในปีท่ีผา่นมาก็
เป็นไปตามภาวะท่ีบริษทัช้ีแจง อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีไดช้ี้แจงวา่ จะ
มีการลงทุนจากภาครัฐในปี 2559 ซ่ึงเช่ือวา่งานรับเหมาก่อสร้างน่าจะมีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน บริษทัคิดวา่ ธุรกิจ
ของบริษทัจะปรับตวัดีข้ึนในไตรมาสใดของปี 2559 และน่าจะไดส้ดัส่วนลูกคา้ทั้งภาครัฐและเอกชนอยา่งไร
บา้ง  
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2. บริษทัเคยช้ีแจงเร่ืองการท าธุรกิจประมูลรถเครน ไม่ทราบวา่โครงการน้ียงัด าเนินต่อเน่ืองอยูห่รือไม่ หรือคาด
วา่จะเร่ิมด าเนินการไดเ้ม่ือไร 

3. บริษทัช้ีแจงวา่มีการลงทุนในเคร่ืองจกัรในปีท่ีผา่นมาประมาณ 500 ลา้นบาท ไม่ทราบวา่เงินทุนท่ีใชไ้ป
ทั้งหมดเพียงพอหรือไม่ ตอ้งมีการเพ่ิมทุนเพ่ือเติบโตในปีน้ี หรือปีหนา้อยา่งไรหรือไม่  

4. ปี 2558 บริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุน คิดวา่จะเปล่ียนมาเป็นก าไรไดอ้ยา่งไร และจากธุรกิจส่วนใด ซ่ึงจะ
ส่งผลใหเ้กิดเป็นก าไรใหก้บักิจการ  

5. การเป็นตวัแทนจ าหน่ายรถเครน XCMG บริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย ซ่ึงผูซ้ื้อ
ตอ้งซ้ือผา่นบริษทัเท่านั้น หรือสามารถซ้ือโดยตรงกบั XCMG ได ้ และในแง่ของการจ าหน่ายรถเครน XCMG 
กบัรถเครนท่ีบริษทัเคยเป็นตวัแทนจ าหน่ายเดิม มีผลก าไรในการขายแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร  
 

คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหค้  าตอบวา่  
1. เคร่ืองจกัรประเภทรถเครน ถือเป็นเคร่ืองจกัรล าดบัท่ี 2 ในการเขา้ไปยงัหน่วยงานก่อสร้าง เม่ือพดูถึงงาน

โครงการก่อสร้างไม่วา่ภาครัฐหรือเอกชน งานเร่ิมแรกท่ีจะเกิดข้ึนคืองานหนา้ดิน หรืองาน FOUNDATION 
ดว้ยเหตผุลน้ี ในไตรมาสท่ี 2 บริษทัจึงมีการขยายการลงทุนเคร่ืองจกัรประเภทรถขดุเจาะ หรือ DRILLING 
RIG และ WALL GRAB ซ่ึงเป็นเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการขดุเจาะเสาเขม็เพื่องานฐานราก และงานขดุเพื่อท าทาง
ลอด ทางแยก อุโมงค ์และอ่ืน ๆ ตามล าดบั เป็นการลงทุนเคร่ืองจกัร 4 ตวั มูลค่าประมาณ 100 ลา้นบาท  และ
หลงัจากน าเขา้มา 6-7 เดือนก็สามารถรับงานเช่าและมีรายไดท้นัทีและอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงถือเป็นการเปิดตลาด
เคร่ืองจกัรประเภทใหม่ ๆ ท่ีบริษทัยงัไม่เคยท ามาก่อน และเป็นการเพ่ิมการใหบ้ริการเคร่ืองจกัรอยา่งรอบ
ดา้นและครอบคลุมยิง่ข้ึน  นอกเหนือจากการเปิดตลาดเคร่ืองจกัรใหม่ ในปี 2559 บริษทัจะขยายงานดว้ยการ
ข้ึนเป็นผูรั้บเหมางานฐานรากดว้ยตนเอง  โดยจะเร่ิมจากงานรอบนอกกรุงเทพมหานครก่อน เพ่ือเป็น
การศึกษาและเรียนรู้ไปพร้อมกบัการท างานดงักล่าว ดงันั้น งานโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐท่ีจะเกิดข้ึน บริษทั
จึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บส่วนแบ่ง บวกกบัความพร้อมของเคร่ืองจกัรประเภทรถเครน ก็จะสามารถรับ
งานไดค้รอบคลุมทั้งกระบวนการ 
ยิง่ไปกวา่นั้น บริษทัยงัไดจ้ดัตั้งสถาบนัฝึกอบรมเดอะเครน หรือ THE CRANE ACADEMY และมีการ
ด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึนในปี 2558 โดยวตัถุประสงคห์ลกัคือเป็นสถาบนัท่ีฝึกอบรมพนกังานขบั 
และผูท้  างานเก่ียวขอ้งอยา่งรอบดา้น เช่น ช่าง หรือผูป้ระกอบการท่ีสนใจ โดยวางตวัใหเ้ป็นสถาบนัท่ีมี
ศกัยภาพเทียบเท่าสถาบนัในต่างประเทศ มีการวางหลกัสูตรการเรียนการสอน การประสานความร่วมมือกบั
บริษทั XCMG ซ่ึงบริษทัเช่ือวา่ สถาบนัแห่งน้ีจะเป็นการยกระดบัการท างานดา้นเคร่ืองจกัรกลหนกัใน
ประเทศไทย ใหมี้มาตรฐานสูงข้ึน ปลอดภยัมากข้ึน และลดอุบติัเหตุใหล้ดนอ้ยลง จะเป็นสถาบนัท่ีสามารถ
ออกใบรับรองท่ีเป็นท่ียอมรับได ้   

2. ธุรกิจการประมูลเคร่ืองจกัร เป็นธุรกิจท่ีค่อนขา้งแตกต่างจากธุรกิจท่ีบริษทัด าเนินการอยู ่ ซ่ึงบริษทัยงัคง
เรียนรู้และเฝ้ามองแนวโนม้ของธุรกิจน้ีจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ รวมถึงจากบริษทั 20 ออ็กชัน่ ซ่ึงบริษทั
ส่งเคร่ืองจกัรเขา้ร่วมประมูลในบางคร้ัง เพ่ือวเิคราะห์วา่ธุรกิจจะเติบโตไปในแนวทางใด ใครเป็นคูแ่ข่ง หาก
ในทา้ยท่ีสุด เห็นวา่เป็นธุรกิจท่ีเป็นไปได ้และมีอนาคต  ก็อาจจะเขา้ไปร่วมทุนกบัผูป้ระกอบการท่ีด าเนินการ
อยูแ่ลว้ โดยไม่ตอ้งเร่ิมตน้นบัหน่ึงใหม่ดว้ยตนเองทั้งหมด 

3. ตามท่ีบริษทัไดมี้การลงทุนในเคร่ืองจกัรในปี 2558 ประมาณ 500 ลา้นบาท โดยวธีิการไดม้าของแหล่งเงินทุน
คือการกูจ้ากสถาบนัการเงิน  ซ่ึงเป็นวธีิการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีง่ายท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม เม่ือกูเ้งินมาลงทุนแลว้ 
หากไม่สามารถใชง้านเคร่ืองจกัรไดอ้ยา่งคุม้ค่า บริษทัก็จะมีปัญหาค่าใชจ่้ายดา้นดอกเบ้ีย จึงตอ้งจดัสรรแหล่ง
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เงินทุนท่ีไดม้าอยา่งเหมาะสม และบริหารใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ในอนาคต อาจตอ้งใชเ้งินลงทุนเพ่ิม 
เน่ืองจากธุรกิจบริษทัเป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนในการซ้ือเคร่ืองจกัรสูง อาจตอ้งใชว้ธีิการเพ่ิมทุน หรือ
เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ ในฐานะบริษทัจดทะเบียน แต่ ณ เวลาน้ียงัตอบไม่ไดว้า่จะเป็นช่วงใด 

4. ไตรมาส 1/2559 ผลประกอบการของบริษทัเร่ิมจะดีข้ึนบา้ง แต่ยงัไม่ดีมากนกั ช่วงไตรมาส 3 ถึง 4 น่าจะมีผล
การด าเนินงานท่ีดีข้ึน ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัวา่ บริษทัจะบริหารการขายและใหเ้ช่าเคร่ืองจกัรไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
ปัจจุบนัการใหบ้ริการเช่ารถเครนขนาดเลก็ตั้งแต่ 25-200 ตนั มีการแข่งขนัรุนแรงมาก ราคาปรับตวัลดลงมาก 
ซ่ึงบริษทัก็พยายามปรับตวัดว้ยการหาตลาดใหม่ เช่นการส่งรถเครนในท างานในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงราคาใหเ้ช่ารถเลก็สูงกวา่ในประเทศไทยเป็นเท่าตวั  แต่การส่งรถเครนไป
ท างานในต่างประเทศก็มีความเส่ียงในเร่ืองกฎระเบียบท่ีเปล่ียนแปลงกระทนัหนัของประเทศปลายทาง 
ส่งผลใหต้อ้งด าเนินการดา้นเอกสารเพ่ิมข้ึน มีค่าใชจ่้ายสูงข้ึน หรืองานโครงการนั้น ๆ มีปัญหา และรถอาจ
ตอ้งติดอยูใ่นประเทศเหล่านั้นเป็นเวลานาน เช่นท่ีบริษทัเคยประสบมา แต่ถือเป็นหน่ึงในกลยทุธ์การท าธุรกิจ
ของบริษทั ไม่วา่จะเป็นการขยายฐานเคร่ืองจกัรใหค้รอบคลุมการใหบ้ริการอยา่งรอบดา้น การเลือกท่ีจะส่ง
เคร่ืองจกัรไปท างานในสถานท่ีท่ีอาจมีความเส่ียง แต่มีรายไดท่ี้สูงกวา่เป็นเท่าตวั รวมถึงการเลือกเป็นตวัแทน
จ าหน่ายรถเครนจาก XCMG ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตเครนใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของโลก เป็นบริษทัท่ีไดรั้บการ
ยอมรับในดา้นคุณภาพ ศกัยภาพ และความเขม้แขง็  เนน้การใหบ้ริการหลงัการขาย รวมถึงมีการท างาน
ร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดกบัผูบ้ริหารจากทั้งสองบริษทั ดว้ยเหตุน้ี รายไดจ้ากการขายน่าจะขยบัตวัดีข้ึน ส่วน
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า คงตอ้งใชค้วามพยายามใหสู้งข้ึน เน่ืองจากรถเครนขนาดใหญ่ท่ีบริษทัลงทุนซ้ือเขา้มา 
งานท่ีใชเ้ครนลกัษณะน้ีจะมีความซบัซอ้น และปริมาณงานมีไม่มาก แต่รายไดจ้ากแต่ละงานจะสูงกวา่เครน
ขนาดเลก็มากเช่นกนั งานเครนใหญ่ตอ้งมีการวางแผน การออกแบบการยกและอ่ืน ๆ ซ่ึงบริษทัมีทีมงานท่ีมี
ความพร้อมและประสบการณ์ ท่ีจะรับงานทุกงานไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

5. บริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายรถเครน XCMG แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย ผูซ้ื้อในประเทศไม่สามารถซ้ือตรง
จากผูผ้ลิตได ้ แต่ตอ้งซ้ือผา่นบริษทัเท่านั้น จากท่ีไดส้มัผสักบั XCMG ถือวา่เป็นหุน้ส่วนท่ีเช่ือถือได ้ มีความ
ร่วมมือกนัท างานสูงกวา่ ส่วนในแง่การจ าหน่ายในช่วงแรก อาจจะขายยากกวา่ และมี MARGIN นอ้ยกวา่รถ
เครนยีห่อ้เดิมท่ีบริษทัเคยเป็นตวัแทนจ าหน่าย จากเหตุผลท่ีไดอ้ธิบายไปก่อนหนา้น้ี ท่ีบริษทัท าตลาดรถเครน
ยีห่อ้เดิมมาเป็นเวลา 4-5 ปี  และมาเปล่ียนเป็นตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองจกัรยีห่อ้ใหม่ในขณะท่ีตลาดมีความตึง
ตวั ช่วงแรกจึงเป็นช่วงท่ีบริษทัตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ในยีห่อ้ XCMG กบัลูกคา้ทั้งเก่าและใหม่ เนน้การ
บริการหลงัการขายใหเ้ป็นท่ีพงึพอใจของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุดก่อน  

  เลขานุการไดส้อบถามท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฎ
ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมท่านใดสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  จึงเรียนเชิญประธานท่ีประชุมกล่าวปิดการประชุม 
  ผศ.ดร. พิบูลย ์ ลิมประภทัร ประธานท่ีประชุม กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ในนามของคณะกรรมการบริษทั  ท่ีไดม้อบ
ความไวว้างใจใหค้ณะกรรมการบริษทับริหารกิจการของบริษทัตอ่ไป  และขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุน้ และผูมี้เกียรติ
ทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในคร้ังน้ี และใหส้ญัญา และความมัน่ใจวา่ 
คณะกรรมการทุกท่านจะบริหารกิจการดว้ยความตั้งใจ รอบคอบ และดูแลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกท่านอยา่งดีท่ีสุด 
และเป็นไปตามธรรมาภิบาลของบริษทั เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีกิจการท่ีจะหารืออีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และ
ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ  

 
ปิดประชุมเวลา 15.50 น. 
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      ลงช่ือ.................................................ประธานท่ีประชุม 
                      (ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร) 
                                            ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ               

             
 
  

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


