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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
ของ 

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) 
 
วนัท่ีประชุม  :  วนัพฤหสับดีท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. 
สถานท่ีประชุม :  หอ้งประชุม 214-215 ชั้น 2  ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88  

ถนนบางนา-ตราด กม. 1 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
ประธานท่ีประชุม :  ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ 
เลขานุการท่ีประชุม :  นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
เร่ิมประชุมเวลา :  14.30 น. 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม :  มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองจ านวน 28  ราย และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจ านวน 31 

 ราย รวมเป็น 59 ราย เป็นจ านวน 426,158,445 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 61.19 ของ
 จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 696,424,685 หุน้ 

 
ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 46 

ทั้งน้ี ภายหลงัจากเปิดการประชุม ไดมี้ผูถื้อหุน้ทยอยเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม ทั้งเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดย
การมอบฉนัทะ รวมเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 61 ราย ถือหุน้รวมทั้งส้ิน 427,907,078 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 61.45 ของ
หุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 

เลขานุการท่ีประชุมกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ พร้อมแนะน าทางหนีไฟของสถานท่ีจดัการประชุมในคร้ังน้ี เพ่ือความ
ปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุม และแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2560 ท่ีผา่นมาบริษทัไดปิ้ดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 มีจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 3,310 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 และกรรมการอิสระ 
2. นายธงไชย แพรรังสี    รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3. นายวชัรินทร์ ดวงดารา  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5. นางวรีะวรรณ บุญขวญั   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
6. นายช านาญ งามพจนวงศ ์  กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
7. นางสาวอญัญชิ์สา แพรรังสี กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
8. นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ากดั  
9. นางสาววนิดา ดาราฉาย  กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั  
 
ทั้งน้ี มีทีมผูบ้ริหารของบริษทัจากทุกหน่วยงาน ไดแ้ก่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบญัชี ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ และ 
ฝ่ายอ่ืน ๆ เขา้ร่วมประชุมพร้อมกนัในคร้ังน้ี   
  
ประธานกล่าวแนะน าผูส้อบบญัชีและตวัแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั พีว ีออดิท จ ากดั ไดแ้ก่นายประวทิย ์ววิรรณธนา 
นุตร์ และนายบุญเกษม สารกล่ิน และแนะน าท่ีปรึกษาทางดา้นกฎหมายของบริษทัไดแ้ก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ  
จากนั้น ประธานจึงใหเ้ลขานุการ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 

เลขานุการแถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ เลขานุการท่ีประชุมไดจ้ดัท า
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี  28 เมษายน 2559 ถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้
ผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติรับรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559  

เลขานุการไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดว้ยคะแนนเสียง                                  426,158,446  เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง                   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 และรับรองรายงานประจ าปี  

เลขานุการไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ผลการด าเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2559  ปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 
ของคณะกรรมการ ซ่ึงไดจ้ดัพิมพแ์ละปรากฏอยูใ่นรายงานการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน ซ่ึงไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบ CD ROM พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบ
ปีท่ีผา่นมาโดยสรุปเป็นดงัน้ี     

                    หน่วย : ลา้นบาท  
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ผลการด าเนินงาน ปี 2559 ปี 2558 
รายไดร้วม 650.30 864.10 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการรวม 669.80 701.50 
ก าไรขั้นตน้ (19.40) 162.60 
ก าไรสุทธิ (280.10) (45.20) 
รายไดจ้ากการขายรวม 219.60 349.30 
ตน้ทุนจากการขาย 174.60 254.10 
ก าไรขั้นตน้จากการขาย 45.00 95.20 
รายไดจ้ากการขายรถเครนใหม่ XCMG 148.60 259.70 
ตน้ทุนจากการขายรถเครนใหม่ XCMG 133.70 208.10 
ก าไรขั้นตน้จากการขายรถเครนใหม่ XCMG 14.90 51.50 
รายไดจ้ากการขายรถเครนเก่า 71.00 89.60 
ตน้ทุนจากการขายรถเครนเก่า 40.90 46.00 
ก าไรขั้นตน้จากการขายรถเครนเก่า 30.10 43.60 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 430.80 514.80 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 493.00 450.00 
ก าไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง (62.30) 64.90 
สินทรัพยร์วม 2,885.20 2,788.50 
หน้ีสินรวม 1,804.40 1,429.80 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม  1,080.80 1,358.60 

 
เลขานุการไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึง

ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทรั์บทราบการแถลงผลการด าเนินงาน

ในรอบปี 2559 รวมถึงรายงานและขอ้มูลต่าง ๆ ของบริษทัในรอบปี 2559 และรับรองรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
ดว้ยคะแนนเสียงต่อไปน้ี 

 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดว้ยคะแนนเสียง                                  426,158,446  เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง                   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ            0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

เลขานุการแถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีบริษทัฯไดจ้ดัส่งงบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และรายงานของผูส้อบบญัชี ไปพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุน้แลว้นั้น จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชี
ของบริษทั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
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เลขานุการไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  

ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดว้ยคะแนนเสียง                                  426,158,446  เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง                   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงาน ประจ าปี 2559 
 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 2559 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 2559 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ มีผล
ขาดทุนสุทธิ  138.7 ลา้นบาท และงบการเงินรวมของบริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 280.13 ลา้นบาท 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ เห็นสมควรงดจดัสรรก าไรสุทธิ เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี  2559 เน่ืองจากผลการด าเนินงานขาดทุนดงักล่าว 

เลขานุการไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่  ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย คิดเป็น 13,722 หุน้ นบัเป็นจ านวนหุน้ท่ีเขา้ประชุมรวม  
426,172,168  หุน้ 
 ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิ ส าหรับผลการ 
ด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจ าปี  
จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  

ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดว้ยคะแนนเสียง                                  426,172,168  เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง                   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5  พิจารณาและอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ใบส าคญัแสดง
สิทธิ CRANE-W1) เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) และการจองเกินจากสิทธิ (Excess Right) จ านวนไม่เกิน 174,106,171 หน่วยในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน
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ใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 ตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 

เลขานุการไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ใบส าคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1) เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจองเกินจาก
สิทธิ (Excess Right) จ านวนไม่เกิน 174,106,171 หน่วยในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดง
สิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า  
 ทั้ งน้ี  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจพิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนด เง่ือนไข และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 ซ่ึงรวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย การ
จดัสรร และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 การเขา้ท า เจรจา ตกลงและลงนามในเอกสาร
และสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัท าและยื่นค าขอและเอกสารต่างๆ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั การออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ใหส้ าเร็จลุล่วงและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

เลขานุการไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ใบส าคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1) จ านวนไม่เกิน 174,106,171 หน่วยใน
อตัราส่วน 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   426,172,168  เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญท่ีได้จดทะเบียนไวแ้ล้วแต่ยงัมิได้
ออกจ าหน่ายของบริษทัจ านวน 1,448.00 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,448 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาทจาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 696,426,133.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 696,424,685.00 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 696,424,685 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท และการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

เลขานุการไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 696,426,133 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 696,424,685 บาท โดยเป็นการตดั
หุน้สามญัท่ีคงเหลือจากการจดัสรรเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 จ านวน 1,448 หุน้ มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทั  ดงัน้ี 
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ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนรวม  : 696,424,685 บาท (หกร้อยเกา้สิบหกลา้นส่ีแสนสองหม่ืนส่ีพนัหก 

ร้อยแปดสิบหา้บาท) 
 แบ่งเป็น   : 696,424,685 หุน้ (หกร้อยเกา้สิบหกลา้นส่ีแสนสองหม่ืนส่ีพนัหก 

ร้อยแปดสิบหา้หุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ  :  1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั  : 696,424,685 หุน้ (หกร้อยเกา้สิบหกลา้นส่ีแสนสองหม่ืนส่ีพนัหก 

ร้อยแปดสิบหา้หุน้) 
 หุน้บุริมสิทธ์ิ  :  - หุน้  

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

 เลขานุการไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท์ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 
696,426,133 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 696,424,685 บาท โดยเป็นการตดัหุน้สามญัท่ีคงเหลือจากการจดัสรรเพื่อรองรับ
การจ่ายหุน้ปันผล จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 จ านวน 1,448 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และอนุมติัการแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   426,172,168  เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 348,212,342.00 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 
348,212,342 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 696,424,685.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 1,044,637,027.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,044,637,027 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท  และ
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

เลขานุการไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 348,212,342.00 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 348,212,342 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 696,424,685.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,044,637,027.00 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,044,637,027 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  และพิจารณา
อนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯดงัน้ี  

 
    ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนรวม  : 1,044,637,027 บาท (หน่ึงพนัส่ีสิบส่ีลา้นหกแสนสามหม่ืนเจ็ดพนั 

ยีสิ่บเจ็ดบาท) 
แบ่งเป็น   : 1,044,637,027 หุน้ (หน่ึงพนัส่ีสิบส่ีลา้นหกแสนสามหม่ืนเจ็ดพนั 

ยีสิ่บเจ็ดหุน้) 
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 มูลค่าหุน้ละ  :  1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั  : 1,044,637,027 หุน้ (หน่ึงพนัส่ีสิบส่ีลา้นหกแสนสามหม่ืนเจ็ดพนั 
ยีสิ่บเจ็ดหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธ์ิ  :  - หุน้  

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

 เลขานุการไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท์ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจ านวน 348,212,342.00 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 348,212,342 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจ านวน 696,424,685.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,044,637,027.00 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั
จ านวน 1,044,637,027 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  และอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบั
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   426,172,168  เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00   
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี  8 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 348,212,342 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมี
รายละเอียดการจดัสรร ดงัต่อไปน้ี 
8.1 พิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 174,106,171 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาทให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้เดิม (Right Offering) ตามรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีปรากฏใน
สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 ซ่ึงเป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทั 
(Record Date) และก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เป็นวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดการจดัสรรดงัน้ี 
 8.1.1 เสนอขายในอตัรา 4 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ กรณีมีเศษหุน้ใหปั้ดท้ิง โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 2.00 บาท 
 8.1.2 ในการจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) นั้น ผูถื้อหุ้นมีสิทธิจอง
ซ้ือหลกัทรัพยเ์กินกวา่สิทธิของตน (Excess Rights) โดยผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นเกินกวา่สิทธิของตนจะไดรั้บการจดัสรร
หุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีได้จองซ้ือตามสิทธิ
ครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น 
 8.1.3 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือคณะ
กรรมการบริหารมอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณาจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือจากการท่ีผูถื้อหุน้ไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือ
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ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีแสดงความจ านงจะซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมแต่ละรายท่ีจองเกิน
สิทธิดงักล่าว จนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 
 8.1.4 ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิของตนเป็นจ านวนนอ้ยกวา่หุน้ส่วนท่ีเหลือจาก
การจดัสรรตามสิทธิ ให้จดัสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือนั้นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามท่ีระบุในใบจองซ้ือส าหรับ
การจองเกินสิทธิดงักล่าว และช าระค่าจองซ้ือหุน้ดงักล่าวทั้งหมดทุกราย 
 8.1.5 ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิของตนเป็นจ านวนมากกวา่หุน้ส่วนท่ีเหลือจาก
การจดัสรร ใหจ้ดัสรรหุน้ส่วนท่ีเหลือนั้นตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละราย ซ่ึงการจดัสรรหุน้
ดงักล่าวใหด้ าเนินไปจนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

อน่ึง หากยงัมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ (Excess Right) บริษทัจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
โดยการตดัหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไม่ไดจ้ าหน่ายออก 

การจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่วา่กรณีใด จะตอ้งไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้เกิน
กว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษทัในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มผ่านจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender 
Offer) ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการ
เขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) หรือในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุ้นของคน
ต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

 
8.2 พิจารณาจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 174,106,171หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการ
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ใบส าคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1) ซ่ึงออกและเสนอ
ขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามท่ี
กล่าวขา้งตน้(โปรดดูรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3)     นอกจากน้ี ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหน้ าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เพื่ออนุมติัมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บริษทัหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหาร มี
อ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดทุ้กประการ รวมถึงการ
ก าหนดหรือเปล่ียนแปลงระยะเวลาการจองซ้ือและรับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุน การก าหนดราคา เง่ือนไขและ
รายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควรต่อไป ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยค า 
หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ 
เพ่ือให้ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ และการน าส่งขอ้มูลเอกสารหลกัฐานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 มีมติก าหนดให้วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน
พร้อมใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (CRANE-W1) และก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู ้
ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 (รายละเอียดตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

เลขานุการไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 348,212,342 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการ
จดัสรรตามท่ีเสนอขา้งตน้ 
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เลขานุการไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย คิดเป็น 1,734,910 หุน้ นบัเป็นจ านวนหุน้ท่ีเขา้ประชุมรวม  
427,907,078  หุน้ 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท์ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
จ านวน 348,212,342 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   427,907,078  เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00   
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 านวน 3 ท่านประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี   

1.  ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2. นางวรีะวรรณ บุญขวญั   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวอญัญชิ์สา แพรรังสี กรรมการ  

และเสนอขอแตง่ตั้งกรรมการใหม่ด ารงต าแหน่งอีก 1 ท่าน แทนนายเจษฎา พรหมจาต กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ 
และไม่ประสงคท่ี์จะรับต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อ ดงัน้ี 

1. นายทฬัห์  สิริโภคี  กรรมการอิสระ   
 

ทั้งน้ี นิยามกรรมการอิสระท่ีบริษทัก าหนดข้ึน รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปี 2559  หวัขอ้โครงสร้างการ
จดัการ  และเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอแต่งตั้งไม่เป็น
กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ไม่เป็นผูบ้ริหารวชิาชีพ ไม่
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ กบับริษทัและบริษทัยอ่ย 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
 เลขานุการไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้วา่ บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี  ได้
ผา่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้ วา่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั 
รวมถึงเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถอนัเป็นประโยชนแ์ก่บริษทั จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ อนุมติัแตง่ตั้ง
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ขา้งตน้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระ
หน่ึง และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ อนุมติัแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน เพื่อด ารงต าแหน่งแทนนายเจษฎา 
พรหมจาต กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ และไม่ประสงคท่ี์จะรับต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อ ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ 
 เลขานุการไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
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9.1 แต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นวา่ ผศ.ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่ง
กรรมการ เป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5) 
 จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด เลขานุการจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัแตง่ตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร กรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   427,906,925  เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.99  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียง            153   เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                                     0   เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00  
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
9.2 แต่งตั้ง นางวรีะวรรณ บุญขวญั ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นวา่ นางวรีะวรรณ บุญขวญั มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่ง
กรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5) 
 จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาแต่งตั้ง นางวรีะวรรณ บุญขวญั กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด เลขานุการจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัแต่งตั้ง นางวรีะวรรณ บุญขวญั กรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   427,906,925  เสียง คิดเป็นร้อยละ      99.99 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียง            153   เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                                     0   เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00  
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
9.3  แต่งตั้ง นางสาวอญัญชิ์สา แพรรังสี ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั   พิจารณาแลว้เห็นวา่ นางสาวอญัญชิ์สา แพรรังสี มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติั
หนา้ท่ีในต าแหน่งกรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือ
เชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5) 
 จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาแต่งตั้ง นางสาวอญัญชิ์สา แพรรังสี  กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด เลขานุการจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  
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ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้ง นางสาวอญัญชิ์สา แพรรังสี กรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   427,907,078  เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียง                0   เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                                     0   เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
9.4 แต่งตั้งกรรมการใหม่คือ นายทฬัห์ สิริโภคี เพ่ือด ารงต าแหน่งแทนนายเจษฎา พรหมจาต กรรมการท่ีพน้ต าแหน่ง
ตามวาระ และไม่ประสงคท่ี์จะรับต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั  
พิจารณาแลว้เห็นวา่ บุคคลท่ีเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยบริษทัมีหลกัเกณฑ ์  และวธีิการในการสรรหาปรากฏตามรายงานประจ าปี 2559 หวัขอ้
โครงสร้างการจดัการ โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5) 
 จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง นายทฬัห์ สิริโภคี เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด เลขานุการจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้ง นายทฬัห์ สิริโภคี เพ่ือด ารงต าแหน่งแทนนายเจษฎา 
พรหมจาต กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ และไม่ประสงคท่ี์จะรับต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อ ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   427,907,078  เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียง                0   เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                              0   เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00  
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2560 

เลขานุการไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ไดพ้จิารณาโดยยดึตาม
ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 41 ซ่ึงก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงินรางวลั 
เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน คณะกรรมการเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2560 ใหส้อดคลอ้งกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัและได้
เปรียบเทียบกบับริษทัท่ีมีขนาดรายไดแ้ละก าไรสุทธิใกลเ้คียงกนั โดยอตัราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง และ
บ าเหน็จกรรมการ ของปี 2560 เท่ากบัปี 2559 ท่ีผา่นมา ทั้งน้ี ผลตอบแทนทั้งปี จะตอ้งไม่เกินวงเงิน 5.0 ลา้นบาท ซ่ึงเท่ากบั
ปี 2559  ท่ีผา่นมา  และไดผ้า่นการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559  แลว้  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

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 
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2. เบ้ียประชุมต่อคร้ัง  
2.1  ประธานกรรมการ จ่ายคร้ังละ  12,000.00 บาท  
2.2   รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ จ่ายคร้ังละ 
 10,000.00 บาท 

3. บ าเหน็จกรรมการ 
3.1  เม่ือมีการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาจดัสรรบ าเหน็จตามความเหมาะสม 

ใหก้บักรรมการทุกต าแหน่ง แตท่ั้งน้ี ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะตอ้งไม่เกินวงเงิน 5.0 ลา้นบาท  

 ส าหรับกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีมากกวา่ 1 ต  าแหน่ง ใหรั้บค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบ้ียประชุมตามต าแหน่งท่ีสูงกวา่
เพียงต าแหน่งเดียว  หากกรรมการท่านใดท่ีไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารแลว้จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการ และกรรมการท่านใดซ่ึงไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุม จะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม 

 หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน 
ปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่มีคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบ้ืองตน้ท่ี

เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผดิชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร สภาพแวดลอ้ม สภาวะเศรษฐกิจ และ
เปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัรวมถึงเปรียบเทียบกบับริษทัท่ีมีขนาดรายไดแ้ละก าไรสุทธิใกลเ้คียงกนั 
และผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแลว้ 

เลขานุการไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด เลขานุการ จึงขอใหท่ี้
ประชุมพิจารณาลงมติ 

เลขานุการแจง้วา่ ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงถือหุน้นบัรวมกนัได ้  294,951,253 หุน้ ถือวา่เป็นผูมี้ส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนราย
เดือน ค่าเบ้ียประชุม และบ าเหน็จกรรมการในวาระน้ี จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี จึงมีจ านวนเท่ากบั 
132,955,825 เสียง 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2560 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั รายละเอียดตามท่ี
เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง      132,955,825 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง            0  เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                                 0       เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2560 

เลขานุการไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึง
ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ของรายงานประจ าปี 2559   คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมติัใหแ้ตง่ตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีสอบบญัชีของบริษทัเป็นปี 5 
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เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่าน
ดา้นล่าง ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทัเป็นระยะเวลา 2 ปี 1 ปี และ 2 ปีตามล าดบั โดยมีรายช่ือผูล้งนามตรวจสอบ
ดงัต่อไปน้ี 

1) นายประวทิย ์ ววิรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4917 และ/หรือ 
 2) นายเทอดทอง  เทพมงักร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3787 และ/หรือ 

3) นางสาวชุติมา  วงษศ์ราพนัธ์ชยั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9622  
เปรียบเทียบค่าสอบบญัชีปี 2559 และปี 2560 ของบริษทั พีว ีออดิท จ ากดั      
                  หน่วย  : บาท 

ปี 
ค่าสอบทานสาม

ไตรมาส 
ค่าตรวจสอบ
ประจ าปี 

รวมเงินค่าสอบ
บญัชี 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

2559 990,000.00 1,670,000.00 2,660,000.00 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
2560 930,000.00 1,740,000.00 2,670,000.00 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

ทั้งน้ีในกรณีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทั พีว ีออดิท จ ากดั จดัหา ผูส้อบบญัชี
ท่านอ่ืน ภายในส านกังานเดียวกนั เป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบญัชี และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ซ่ึงผูส้อบบญัชีผูล้งนามตรวจสอบมิไดมี้ความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สีย
กบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 พร้อมกนัน้ี คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 ของ บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 
2,670,000.00 บาท ต่อปี  โดยปรับเพ่ิมจากปีท่ีผ่านมาเป็นเงิน 10,000.00 บาท ซ่ึงค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นอตัราท่ีใกลเ้คียง
กบับริษทัอ่ืนท่ีมีขนาดและลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกนั   

เลขานุการไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  
 ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านจากบริษทั 
พีว ี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจ าปี 2560 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน 
ภายในส านกังานเดียวกนั  เป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั และบริษทัยอ่ยแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ และอนุมติัค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,670,000 บาท ต่อปี ดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง  427,907,078   เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่มีผูถื้อซกัถาม
รายละเอียดดงัน้ี  

คุณวรพงศ ์ลาดเสนา ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามวา่ ธุรกิจงานเช่าเคร่ืองจกัรกลหนกั บริษทัมีส่วนแบ่งทางการตลาด 
หรือ MARKET SHARE อยูท่ี่ประมาณเท่าไหร่ของอุตสาหกรรม และจากหมายเหตุงบการเงินขอ้ท่ี 10 บริษทัมีการซ้ือ
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เคร่ืองจกัรเพ่ือธุรกิจงานเช่าในปี 2559 จ านวน 558 ลา้นบาท ซ่ึงค่อนขา้งเยอะเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา อยากทราบวา่
เคร่ืองจกัรท่ีซ้ือมาบริษทัมีการสัง่ซ้ือจากลูกคา้เพ่ือรับงานอยูแ่ลว้หรือไม่ หรือซ้ือมาเพ่ือรองรับงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
เน่ืองจากการซ้ือเคร่ืองจกัรน าเขา้มาจะเสียค่าเส่ือมและดอกเบ้ีย และอยากทราบภาวะอุตสาหกรรมตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง
ปัจจุบนัวา่ การแข่งขนัในงานธุรกิจใหเ้ช่าเป็นอยา่งไรบา้ง 

คุณช านาญ งามพจนวงศ ์ กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ ส่วนแบ่งทางการตลาด หรือ 
MARKET SHARE ธุรกิจใหเ้ช่าเคร่ืองจกัร บริษทัมีธุรกิจงานเช่า 2 ลกัษณะคือ การใหเ้ช่าเคร่ืองจกัรใหญ่และเคร่ืองจกัรเลก็ 
โดยการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัรเลก็ควบคุมส่วนแบ่งทางการตลาดค่อนขา้งยาก เน่ืองจากบริษทัมีเคร่ืองจกัรเลก็หลากหลายประเภท
และบริษทัมุ่งเนน้ในการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัรใหญ่มากกวา่ ซ่ึงการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัรใหญ่มีการแขง่ขนัประมาณ 4-5 ราย จึงท าให้
บริษทัมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยูป่ระมาณร้อยละ 30-40  โดยงานของการใหบ้ริการมีปัญหาบา้งเลก็นอ้ยเพราะบางคร้ังงาน
กระจุกตวั ท าใหบ้ริษทัไม่สามารถรับงานไดม้ากเท่าท่ีควรจะเป็น แมว้า่บริษทัจะมีช่ือเสียงและอยูใ่นตลาดน้ีมานาน จึงเป็น
สาเหตุหน่ึงท่ีท าใหบ้ริษทัตอ้งลงทุนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อแสวงหาโอกาสในการรับงาน ส่วนลกัษณะของการลงทุนเคร่ืองจกัร
ใหญ่ บริษทัตอ้งลงทุนล่วงหนา้เป็นปี เพราะเคร่ืองจกัรเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองจกัรท่ีผลิตตามทอ้งตลาด ส่วนใหญ่บริษทัจึง
ซ้ือเคร่ืองจกัรเก่า จากยโุรปเขา้มาด าเนินการมากกวา่การสัง่ซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่ เน่ืองจากเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ตอ้งใช้
เวลาในการส่งมอบเป็นปี และในระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัไดม้องตลาดอยูต่ลอด และตลาดของเมืองไทยคือตลาดของ
เคร่ืองจกัรใหญ่ ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีเติบโตอยูแ่ลว้ เพียงแตท่ี่ผา่นมาบริษทัประสบกบัวกิฤต 2-3 เร่ือง คือเร่ืองเก่ียวกบั
โครงการของภาครัฐท่ีก่อนหนา้น้ีชะลอตวัลงไป จึงท าใหก้ารลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีประมาณการไว ้ และภาครัฐเพ่ิงจะ
กลบัมาลงทุนในช่วงปลายปี 2559 ก็คงจะส่งผลในปี 2560-2561 เป็นตน้ไป เร่ืองตอ่มาคือปัญหาราคาน ้ ามนัตกต ่า ซ่ึงภาวะ
ราคาน ้ ามนัตกต ่ามีผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมี แก๊ส เช่น แท่นขดุเจาะ ท่ีมีการใชเ้คร่ืองจกัรใหญ่เขา้ไป
ด าเนินการ เม่ือเกิดภาวะราคาน ้ ามนัตกต ่าจึงท าใหอุ้ตสาหกรรมเหล่าน้ีชะลอตวัดา้นการลงทุน และธุรกิจของบริษทัก็
เนน้หนกัไปท่ีอุตสาหกรรมเหล่าน้ี จึงท าใหบ้ริษทัไดรั้บผลกระทบตามไปดว้ยเช่นกนั อยา่งไรก็ตามทิศทางของราคาน ้ ามนัมี
แนวโนม้ท่ีดีข้ึนเหมือนเม่ือในอดีต ในวนัน้ีราคาน ้ ามนัอยูท่ี่ประมาณ  40-50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและจะคงท่ีไปซกั
ระยะหน่ึง จึงท าใหอ้ตุสาหกรรมปิโตรเคมีมีภาวะท่ีดีข้ึน แต่การลงทุนยงัคงไม่มากเหมือนในยคุแรก 

คุณวรพงศ ์ ลาดเสนา ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามวา่การด าเนินธุรกิจใหม่ของบริษทั คืองานเสาเขม็เจาะเป็นงาน
รับเหมาค่าแรงเพียงอยา่งเดียว หรือรับเหมาค่าแรง ค่าวสัดุและอุปกรณ์รวมอยูด่ว้ย  และ BACKLOG ตอนน้ีมีประมาณ
เท่าไหร่ 

คุณช านาญ งามพจนวงศ ์ กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ เม่ือธุรกิจของบริษทัอยูใ่นภาวะ
ตกต ่า  ฝ่ายจดัการและพฒันาบริษทัไดมี้การหาแนวทางแกไ้ขโดยทนัที และพิจารณาวา่บริษทัไม่ควรพ่ึงพาจากธุรกิจการ
จ าหน่ายและใหเ้ช่าเพียงอยา่งเดียว จึงพิจารณหาแนวทางธุรกิจใหม่ โดยท่ีบริษทัมีความเช่ียวชาญเร่ืองเคร่ืองจกัร และ
มองเห็นแนวทางอุตสาหกรรมและมองเห็นโอกาสท่ีบริษทัสามารถฉกฉวยจากโครงการภาครัฐ บริษทัจึงไดเ้ลง็เห็นธุรกิจ
ฐานราก ซ่ึงในตลาดตอนน้ีมีบริษทัรายใหญ่เพียงประมาณ 4-5 ราย จากการประเมินงานโครงการฐานรากพบวา่ปัจจุบนั
จนถึง 5 ปีขา้งหนา้ ความตอ้งการของตลาดคงจะสูงเกินกวา่ท่ีผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีมีอยูจ่ะรับได ้บริษทัจึงตดัสินใจเขา้สู่
ธุรกิจน้ี โดยมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ และแบ่งธุรกิจยอ่ยใหช้ดัเจน  ธุรกิจฐานรากจะด าเนินการในนามบริษทั เดอะเครน 
เซอร์วสิ จ ากดั ซ่ึงโดยความเห็นส่วนตวั เห็นวา่ปัจจุบนัภาวะธุรกิจงานฐานรากก็เป็นไปอยา่งท่ีบริษทัไดป้ระเมินไว ้เน่ืองจาก
ประเทศยงัคงตอ้งพฒันา ในหลาย ๆ ดา้น รวมถึงดา้นคมนาคมและขนส่ง  ซ่ึงหากติดตามข่าว ก็จะพบวา่ มีโครงการท่ีก าลงั
จะเกิดข้ึนมาอีกมากมาย และมูลคา่เป็นแสนลา้น บริษทัเองมีหุน้ส่วนทางธุรกิจท่ีดี จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ  
XCMG ซ่ึงมีเคร่ืองจกัรครบวงจร รวมถึงเคร่ืองจกัรดา้นงานฐานราก ส่งผลใหส้ามารถขยบัขยายธุรกิจน้ีไดเ้ร็วข้ึน  โดยใน
ระยะเร่ิมตน้ บริษทัเร่ิมธุรกิจขดุเจาะเสาเขม็ โดยเร่ิมตน้ท่ีการเสนอค่าแรงเป็นหลกั ยงัไม่รวมค่าวสัดุส้ินเปลืองอ่ืน ๆ  ทั้งน้ี ใน
อนาคต บริษทัคาดวา่ จะสามารถเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจงานฐานรากท่ีสามารถเสนอราคาและด าเนินการไดอ้ยา่ง
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ครอบคลุม ไม่วา่จะเป็นการเสนอทั้งค่าแรง ค่าวสัดุส้ินเปลือง จนถึงอาจขยบัขยายไปถึงการเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างสะพาน
หรืออ่ืน ๆ  โดยบริษทั เร่ิมธุรกิจงานฐากรากมาตั้งแต่ ประมาณปลายปี 2559  ส่วน BACKLOG ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัประมาณ 
300 กวา่ลา้นบาท ซ่ึงเป็นงานท่ีก าลงัด าเนินการอยู ่และมีการรับรู้รายไดต้ั้งแต่ตน้ปี และคาดวา่จะรับรู้รายไดจ้นครบ 300 กวา่
ลา้นบาทประมาณเดือนสิงหาคม หรือเดือนกนัยายน 2560 บริษทัคาดวา่ ธุรกิจการเป็นผูรั้บเหมาฐานรากของบริษทัน่าจะ
ขยบัข้ึนไปยนือยูใ่นล าดบัท่ี 1 ใน 3 ของประเทศดว้ยการสนบัสนุนจากพนัธมิตรของเราคือ XCMG  
 คุณวราว ี วณิชเสถียร ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามท่ีประชุมวา่ เหตใุดจึงตอ้งซ้ือรถเครนมือสองจากยโุรป และอายุ
การใชง้าน หรือ LIFE CYCLE ประมาณก่ีปี ราคาต่อคนัประมาณเท่าไหร่ 
 คุณช านาญ งามพจนวงศ ์ กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารใหค้  าตอบวา่ เหตุผลในการซ้ือรถเครนมือ
สองจากยโุรป เป็นไปตามท่ีไดอ้ธิบายใหผู้ถื้อหุน้ท่านก่อน ทั้งน้ี ขอเรียนเพ่ิมเติมวา่รถเครนขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ไม่ไดมี้ผลิต
ไวเ้ป็นสตอ็กเพ่ือจ าหน่าย แตจ่ะผลิตตามการสัง่ซ้ือ ซ่ึงใชเ้วลาในการผลิตค่อนขา้งนาน  แต่ธุรกิจการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัร เป็น
ธุรกิจท่ีมีการเคล่ือนไหวค่อนขา้งเร็ว หากใชเ้วลารอนาน ภาวะธุรกิจก็จะเปล่ียนไป จึงจ าเป็นตอ้งซ้ือในระยะเวลาท่ีสั้นข้ึน 
โดยการซ้ือเคร่ืองจกัรเก่าท่ีมีอยูแ่ลว้ในทอ้งตลาด อยา่งไรก็ตาม ในบางจงัหวะ บริษทัอาจสามารถซ้ือรถใหม่ไดเ้ลย หากมีผู ้
สัง่ซ้ือจากประเทศอ่ืประสบภาวะวกิฤติและไม่สามารถรับรถได ้  ส่วนอายกุารใชง้าน หรือ LIFE CYCLE ของรถเครน ถา้
หากเป็นรถเครนใหญ่ สามารถพูดไดว้า่สามารถใชง้านไดต้ลอดไป เพราะไดรั้บการดูแลและบ ารุงรักษาตลอดเวลา รวมถึง
ตอ้งมีการตรวจสอบโดยผูว้า่จา้งทุกคร้ังก่อนเขา้งาน แตห่ากดูจากขอ้มูลของบริษทัผูผ้ลิต  ผูผ้ลิตจะยนืยนัอายกุารใชง้านไวท่ี้
ประมาณ 30 ปี  โดยปกติแลว้ เม่ือรถเครนใชง้านไปประมาณ 5 ปีจะมีการท า PREVENTIVE MAINTENANCE เพื่อ
ตรวจสอบโครงสร้างเหลก็และทุกระบบ ส่งผลใหร้ถเครนมีราคาแพง เน่ืองจากค่าบ ารุงรักษาคอ่นขา้งสูง ยกตวัอยา่งรถ
เครนขนาดา   1250 ตนัของบริษทั มีราคา 300 กวา่ลา้นบาท  
 คุณวราลี วณิชเสถียร ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามเพ่ิมเติมวา่ ปีท่ีผา่นมา บริษทัซ้ือรถเครนใหญ่มาก่ีคนั มีหลายรุ่น 
หรือมีรุ่นเดียว และปัจจุบนัมีรถเครนทั้งหมดก่ีคนั 
 คุณช านาญ งามพจนวงศ ์ กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหค้  าตอบวา่ ปีท่ีผา่นมาบริษทัไม่ไดส้ัง่ซ้ือ
รถเครนขนาดใหญ่ มีเพียงรถเครนท่ีส่งมอบ จากการสัง่ซ้ือตั้งแต่ปี 2558 โดยปัจจุบนั บริษทัมีเคร่ืองจกัรประมาณ 200 กวา่
คนั 
 คุณวราลี วณิชเสถียร ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามเพ่ิมเติมวา่ บริษทัจะออก WARRANT อยากทราบวา่ก่ีปีและถา้หาก
ไดแ้ลว้จะน าเงินไปท าอะไร  
 คุณช านาญ งามพจนวงศ ์กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหค้  าตอบวา่ บริษทัจะออก WARRANT ท่ี
ระยะเวลา 3 ปี เงินท่ีจะไดจ้าก WARRANT ส่วนหน่ึงจะใชจ่้ายหมุนเวยีนในบริษทัเพ่ือขยายธุรกิจตอ่ไปและถา้หากเขา้มาใน
จ านวนมากก็จะน าไปลดหน้ี 
 คุณวราลี  วณิชเสถียร ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามวา่ขณะน้ีบริษทัมีธุรกิจใหเ้ช่ารถเครนและธุรกิจงานฐานรากอยู่
แลว้ และอีกใน 1-2 ปี ขา้งหนา้บริษทัมีแผนจะท าธุรกิจใหม่อะไรอีกหรือไม่ หรือวา่ตั้งเป้าหมายไวอ้ยา่งไร อยากทราบ
วสิยัทศัน์ของผูบ้ริหาร 
 คุณช านาญ  งามพจนวงศ ์กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหค้  าตอบวา่ ปัจจุบนับริษทัด าเนินธุรกิจอยู ่
3 ประภทหลกัคือ  

 ธุรกิจการจ าหน่ายเคร่ืองจกัร คือการเป็นตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองจกัรจากบริษทั XCMG ผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรชั้นน าและ

ใหญ่ท่ีสุดจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 ธุรกิจการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัร ก็ยงัคงด าเนินธุรกิจต่อไปแตจ่ะชะลอการลงทุน เน่ืองจากพิจารณาแลว้พบวา่เคร่ืองจกัร

ท่ีมีอยูจ่ะเพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด ซ่ึงถา้การชะลอการลงทุนแลว้ธุรกิจเคร่ืองจกัรก็จะกลายเป็น CASH 
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COW ของบริษทั เน่ืองจากค่าเส่ือมและดอกเบ้ียจะลดลงไปเร่ือย ๆ  ถึงวนันึงท่ีค่าเส่ือมและดอกเบ้ียหมดไปธุรกิจ

เช่าก็จะไดก้ าไรมาก เน่ืองจากตวัแปรจะนอ้ยลงมากท่ีร้อยละ  20-30  

 ส่วนธุรกิจท่ีบริษทัจะมุ่งเนน้ต่อจากน้ีไปจนถึงในระยะ 1-3 ปีคือธุรกิจงานฐานรากท่ีจะพยายามเติมเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์เขา้ไปเพื่อใหค้รบวงจร และข้ึนไปยนือยูใ่นล าดบัท่ี 1 ใน 3 ใหไ้ด ้ซ่ึงขณะน้ีถือวา่ บริษทัเป็นผูด้  าเนินธุรกิจ

ท่ีเป็นหนา้ใหม่มากในธุกิจดา้นน้ี แต่หากดูจากตลาดแลว้พบวา่ บริษทัอยูใ่นระดบั 1 ใน 10 

 คุณวราลี  วณิชเสถียร ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามวา่ รถเครนท่ีบริษทัมีอยู ่ไดจ้  าหน่ายใหบ้ริษทัอ่ืนดว้ยหรือไม่ 
 คุณช านาญ  งามพจนวงศ ์ กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหค้  าตอบวา่ อยา่งท่ีกล่าวไปเม่ือซกัครู่ 
บริษทัมีธุรกิจอยู ่ 3 ประเภท ซ่ึงมีธุรกิจจ าหน่ายอยูด่ว้ย โดยบริษทัจ าหน่ายทั้งรถใหม่ท่ีมาจากบริษทั XCMG ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นรถทรัคเครน โดยบริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 
ส่วนรถเครนเก่า ซ่ึงบริษทัใชง้านของบริษทัเองในธุรกิจใหบ้ริการเช่า เม่ือปลดระวางก็จะจ าหน่ายออกไปและซ้ือเขา้มา
ทดแทนใหม่ เพ่ือใหเ้พียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ เป็นวงจรเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ   
 คุณวราลี วณิชเสถียร ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามวา่ รายไดจ้ากการจ าหน่ายและการใหเ้ช่าวา่คิดเป็นร้อยละเท่าไร  
 คุณช านาญ งามพจนวงศ ์ กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหค้  าตอบวา่ ในส่วนของธุรกิจงานเช่า
ค่อนขา้งคงท่ี โดยมีรายไดอ้ยูท่ี่ประมาณ 400-500 ลา้นบาท  ส าหรับธุจกิจการจ าหน่ายข้ึนกบัภาวะความตอ้งการของลูกคา้ 
คือเม่ือลูกคา้ตกลงการซ้ือจึงน าเขา้มาขาย เพราะฉะนั้นการขายไม่ไดส้ร้างภาระใหก้บับริษทัมากนกั บริษทัจึงมุ่งเนน้ใน
ธุรกิจงานเช่าท่ีจะสร้างรายไดต้่อไป เพราะวา่มีการลงทุนไปแลว้และมีใชจ่้ายคงท่ีอยู ่
 คุณวราลี วณิชเสถียร ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามวา่ การช าระเงินจากลูกคา้ มีการช าระไม่ตรงเวลาบา้งหรือไม่ คิด
เป็นร้อยละเท่าไร  
 คุณช านาญ งามพจนวงศ ์ กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหค้  าตอบวา่มีบา้งบางรายท่ีช าระไม่ตรง
เวลา ซ่ึงบริษทัมีความระมดัระวงัมากอยูแ่ลว้ และสาเหตุการไม่ตรงเวลาคือ ส่วนมากลูกคา้ของบริษทัจะเป็นผูรั้บเหมา ซ่ึง
บางคร้ัง ก็ไม่ไดเ้งินจากเจา้ของงานเช่นกนั ซ่ึงบริษทัมีวธีิการป้องกนัคือ จะมีการเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือน รายช้ิน ค่อย ๆ 
ทะยอยเก็บ จะไม่สะสมไวเ้รียกเก็บเงินทีเดียว แต่มกัจะมีความเส่ียงในงวดสุดทา้ย และส่วนใหญ่ในธุรกิจน้ีการไม่ช าระเงิน
ค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นคูค้า้ท่ีท าธุรกิจกนัมานาน และมีการใหเ้ครดิตตามขอ้ตกลง หากจะมี ส่วนใหญ่จะเป็น
การช าระล่าชา้กวา่ก าหนด ซ่ึงมีไม่มาก ในกรณีเป็นลูกคา้รายใหม่ บริษทัจะขอเก็บเงินก่อนเร่ิมงาน เพ่ือป้องกนัความเส่ียง 
 คุณธนินรัตน์ ล้ิมภทัรนนัท ์ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามวา่ ไดติ้ดตามจากส่ือส่ิงพิมพจ์ากท่ีคุณช านาญเคยไดใ้ห้
สมัภาษณ์ไว ้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีกองทุนสนใจท่ีเขา้มาลงทุนกบัชูไก พอจะเปิดเผยไดห้รือไม่วา่เป็นกองทุนอะไร 
 คุณช านาญ งามพจนวงศ ์กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหค้  าตอบวา่ เร่ืองกองทุนส่วนใหญ่จะมีกลุ่ม
โบรคเกอร์เขา้มาพดูคุยกบับริษทั เพียงแต่วา่การคุยยงัไม่เป็นกิจจะลกัษณะมากนกั ซ่ึงบริษทัเองก็ไม่ทราบวา่คือกองทุน
อะไร เน่ืองจากยงัไม่ไดพ้บกบันกัลงทุนโดยตรง เพียงแต่โบรคเกอร์เขา้มาน าเสนอวา่มีกองทุนสนใจเราเพราะเราอยูใ่น SET 
ซ่ึงการเขา้มาพบก็มีอยู ่2 ลกัษณะคือ บริษทัเพ่ิมทุน ขาย BP ใหก้องทุนไป หรือวา่การเขา้มาพดูคุยกบัผูถื้อหุน้ใหญ่เพ่ือตดัขาย
กองทุนไป เพียงแต่ตอนน้ียงัไม่เห็นภาพตรงน้ีชดัเจนเน่ืองจากการพดูคุยยงัเป็นเพียงนามธรรมยงัไม่เป็นรูปธรรม ทั้งน้ี 
บริษทัไม่ถือเป็นประเดน็หากกองทุนจะเขา้มาลงทุน เน่ืองจากเห็นวา่กองทุนก็เป็นนกัลงทุนสถาบนัซ่ึงอาจจะมาเสริมสร้าง
ความแขง็แกร่งของโครงสร้างการลงทุนหรือเสริมสภาพคล่องของหุน้ได ้
 คุณธนินทรั์ฐ ล้ิมภทัรนนัท ์ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามเพ่ิมเติมวา่ ลูกคา้ของบริษทัชูไก ท่ีด าเนินธุรกิจร่วมกนัมา 
หลกั ๆ เป็นบริษทัก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยห์รือไม่  
 คุณช านาญ  งามพจนวงศ ์กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหค้  าตอบวา่ ลูกคา้ของบริษทัมี 2 ประเภท 
คือลูกคา้ท่ีเรารับโดยตรงซ่ึงจะเป็นบริษทัใหญ่ ๆ เช่น อุตสาหกรรมดา้นปิโตรเคมีอยา่ง ปตท ทีพีไอ ซ่ึงมีทั้งท่ีเป็นบริษทัจด
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ทะเบียน และไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ และลูกคา้ท่ีมาจากกลุ่มลูกคา้หลกัขา้งตน้ คือลูกคา้กลุ่มหลกัไปจา้งบริษทั
ผูรั้บเหมา เช่นการท า SHUT DOWN หรือการปิดซ่อมบ ารุงประจ าปี บริษทัก็จะประสานไปยงัผูรั้บเหมาเหล่านั้น สรุปคือ
บริษทัท าธุรกิจร่วมกบับริษทัเลก็และบริษทัใหญ่ และแมแ้ต่การท าธุรกิจใหม่ของเราก็ท าร่วมกบักลุ่มลูกคา้เดิม เน่ืองจาก
กลุ่มฐานรากก็ใชเ้ครนในการท างานเช่นกนั เพราะฉะนั้น บริษทัจึงสามารถท ารายไดข้ึ้นมาไดค้่อนขา้งเร็ว ในขณะท่ีบริษทั
เขา้มาด าเนินธุรกิจน้ีเพียง 4-5 เดือน และธุรกิจท่ีก าลงัด าเนินการอยูต่อนน้ีเก่ียวเน่ืองกนัหมด มีกลุ่มลูกคา้กลุ่มเดียวกนั 
 คุณวรพงษ ์ลาดเสนา ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามวา่ ขอน าเสนอเก่ียวกบัตวัเลขบญัชี ในงบก าไรขาดทุนของบริษทั 
ตอ้งการใหแ้ยกรายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากการบริการ ออกจากกนัเป็นหมวดท่ีชดัเจนในงบการเงิน  ถึงแมจ้ะมีหมายเหตุ
อธิบายอยูใ่นขอ้ 25 แตห่ากบริษทัมีธุรกิจรับเหมาเสาเขม็เขา้มาก็จะท าใหเ้ห็นภาพรายได ้และก าไรขั้นตน้ไดช้ดัเจนข้ึน  
 คุณช านาญ งามพจนวงศ ์กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหค้  าตอบวา่ บริษทัเองก็ตอ้งการท าเช่นนั้น 
แต่ไม่สามารถท าได ้ เน่ืองจากรายงานแบบท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั เป็นรูปแบบจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ บริษทัจึงตอ้งใช้
วธีิการอธิบายในหมายเหตุแทน แต่บริษทัจะพยายามท าใหช้ดัเจนข้ึน และบริษทัขอรับขอ้เสนอแนะน้ีไว ้ เพื่อน าไป
ประสานงานกบัทีมต่าง ๆของบริษทั เช่น ทีมบญัชี ทีมตรวจสอบภายใน ทั้งน้ี หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัอะไรเพ่ิมเติมสามารถ
ติดต่อตนเอง คือรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงินไดโ้ดยตรงและตลอดเวลา  

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  

 
ปิดประชุมเวลา 16.15 น.  
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