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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
ของ 

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) 
 
วนัท่ีประชุม  :  วนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2561 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 30 ราย และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจ านวน 36 

 ราย รวมเป็น 66 ราย เป็นจ านวน 461,005,684 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 60.89 ของ
 จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 757,057,874 หุน้ 

 
ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 46 

นางสาวนนทพร  ไกรชิงฤทธ์ิ ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ พร้อมแนะน าทางหนีไฟของสถานท่ี
จดัการประชุมในคร้ังน้ี เพ่ือความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุม และแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2561 
ท่ีผา่นมาบริษทัไดปิ้ดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 มีจ านวนผู ้
ถือหุน้ทั้งส้ิน 2,955 ราย 
 
ผูด้  าเนินการประชุม 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 5 

ประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้รวมทั้งแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาทาง
กฎหมาย ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
1. ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
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2. นายธงไชย แพรรังสี    รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3. นายวชัรินทร์ ดวงดารา  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5. นายทฬัห์ สิริโภคี  กรรมการอิสระ 
6. นายช านาญ งามพจนวงศ ์  กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
7. นางวรีะวรรณ บุญขวญั   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
8. นางสาวอญัญชิ์สา แพรรังสี กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
9. นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ และผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
10. นางสาววนิดา ดาราฉาย  กรรมการ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 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 ประธานจึงให ้นางสาวนนทพร  ไกรชิงฤทธ์ิ ผูด้  าเนินการประชุม ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 

ผูด้  าเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ เลขานุการท่ีประชุมได้
จดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม ซ่ึงได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ือง
อ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 6 ราย คิดเป็น 2,616,500 หุน้ นบัเป็นจ านวนหุน้ท่ีเขา้ประชุมรวม  
463,622,184  หุน้ 

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดว้ยคะแนนเสียง                                  463,622,184 เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง                   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 และรับรองรายงานประจ าปี  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ผลการด าเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2560  ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2560 ของคณะกรรมการ ซ่ึงไดจ้ดัพิมพแ์ละปรากฏอยูใ่นรายงานการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการ
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ด าเนินงาน ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบ CD ROM พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัผล
การด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาโดยสรุปเป็นดงัน้ี     

                    หน่วย : ลา้นบาท  
ผลการด าเนินงาน ปี 2560 ปี 2559 

รายไดร้วม 1,157.40 650.30 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการรวม 927.00 699.80 
ก าไรขั้นตน้ 230.40 (19.40) 
ก าไรสุทธิ 30.40 (280.10) 
รายไดจ้ากการขายรวม 269.50 219.60 
ตน้ทุนจากการขาย 212.00 174.60 
ก าไรขั้นตน้จากการขาย 57.50 45.00 
รายไดจ้ากการขายรถเครนใหม่ XCMG 214.00 148.60 
ตน้ทุนจากการขายรถเครนใหม่ XCMG 191.70 133.70 
ก าไรขั้นตน้จากการขายรถเครนใหม่ XCMG 22.30 14.90 
รายไดจ้ากการขายรถเครนเก่า 55.50 71.00 
ตน้ทุนจากการขายรถเครนเก่า 20.30 40.90 
ก าไรขั้นตน้จากการขายรถเครนเก่า 35.20 30.10 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 551.00 421.20 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 512.10 472.10 
ก าไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 38.80 (50.90) 
รายไดจ้ากงานฐานราก (เขม็เจาะ) 336.90 9.60 
ตน้ทุนจากงานฐานราก (เขม็เจาะ) 202.80 20.90 
ก าไรขั้นตน้จากงานฐานราก (เขม็เจาะ) 134.10 (11.40) 
สินทรัพยร์วม 2,935.70 2,885.20 
หน้ีสินรวม 1,701.30 1,804.40 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม  1,234.50 1,080.80 

 
ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ือง

อ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 ท่ีประชุมรับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 รวมถึงรายงานและขอ้มูลต่าง ๆ  ของบริษทัในรอบปี 

2560 และรับรองรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงต่อไปน้ี 
 

ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดว้ยคะแนนเสียง                                  463,622,184 เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง                   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ            0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ผูด้  าเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีบริษทัฯไดจ้ดัส่งงบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และรายงานของผูส้อบบญัชี ไปพร้อมกบั 
 
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้แลว้นั้น จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบและรับรองจาก
ผูส้อบบญัชีของบริษทั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ือง
อ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  

ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดว้ยคะแนนเสียง                                  463,622,184 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 2560 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
 ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติั บริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 
และขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 56 ก าหนดวา่ บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 
ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัออกดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน   
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีทุนส ารองแลว้ 32,849,309.98  บาท คิดเป็นร้อยละ 3.15 ของทุนจดทะเบียน 
และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ท่ีเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี ก าหนดวา่ บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ใน
อตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบญัชีหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
และเงินส ารองต่างๆ นั้น แตเ่น่ืองจาก บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุน และเงินทุนหมนุเวยีน ในธุรกิจรับเหมางาน
ฐานราก (เขม็เจาะ) เพ่ิมข้ึน ในปี 2561 บริษทัฯ จึงของดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 น้ี 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ เห็นสมควรจดัสรรก าไรสุทธิ เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี  2560 เพ่ือน าไปใชเ้ป็นเงินลงทุนในธุรกิจรับเหมาฐานรากในปี 2561 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่  ปรากฏ
วา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  
 ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิ ส าหรับผลการ 
ด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจ าปี  
จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  

ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดว้ยคะแนนเสียง                                  463,622,184 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง                   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00   
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ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
ของบริษทัขอ้ 22 ซ่ึงก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง หน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น
สามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม ส าหรับปีน้ีกรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ จ านวน 4 ท่านประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี   
 1)  นายสุรินทร์    เปรมอมรกิจ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   
 2)  นายช านาญ    งามพจนวงศ ์ กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 3)  นางสาวจนัทร์จิรา  แพรรังสี    กรรมการ และผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 4)  นางสาววนิดา   ดาราฉาย  กรรมการ และผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

ทั้งน้ี นิยามกรรมการอิสระท่ีบริษทัก าหนดข้ึน รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปี 2560 หวัขอ้โครงสร้างการ
จดัการ และเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอแต่งตั้งไม่เป็น
กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ไม่เป็นผูบ้ริหารวชิาชีพ ไม่
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ กบับริษทัและบริษทัยอ่ย 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
 ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้วา่ บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใน
คร้ังน้ี  ไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้ วา่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของ
บริษทั รวมถึงเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถอนัเป็นประโยชน์แก่บริษทั จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ อนุมติั
แต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านขา้งตน้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีก
วาระหน่ึง ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ 
 ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ือง
อ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
5.1 แต่งตั้ง นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นวา่ นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่ง
กรรมการ เป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 
 จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่
มีผูถื้อซกัถามรายละเอียดดงัน้ี 

คุณปิยวรรณ ตรารัศมี ตวัแทนจากอาสาพิทกัษสิ์ทธ์ิผูถื้อหุน้สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ขอเรียนถามท่านประธาน
กรรมการ 2 ประเดน็ ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ โดยเจาะจงท่ีกรรมการอิสระดงัน้ี 
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1. จุดเด่นส าคญัของผูไ้ดรั้บเสนอเป็นกรรมการอิสระในคร้ังน้ีคือเร่ืองใด ท่ีเป็นจุดเช่ือมโยงใหเ้ป็นไปตามทิศทางหรือกล
ยทุธ์ของบริษทัท่ีวางไว ้
2. กรรมการบริษทัเคยมีการหารือเร่ืองกรรมการอิสระท่ีปฏิบติังานเกินกวา่ 9 ปีหรือไม่ ในประเดน็ความคงไวซ่ึ้งความอิสระ 
และในอนาคตบริษทัฯ มีนโยบายเร่ืองจ านวนระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระไวห้รือไม่ หากเป็นไปไดใ้ห้
เสนอรายช่ือผูท่ี้เสนอเป็นกรรมการอิสระปรากฏตวัและแจง้ท่ีประชุมวา่จะเขา้มาช่วยท าหนา้ท่ีในดา้นใด ก่อนท่ีจะเดินออก
จากหอ้งประชุมเพื่อลงมติ 

ผศ. ดร. พิบูลย ์ ลิมประภทัร ประธานกรรมการ ช้ีแจงรายละเอียดวา่ ในฐานะท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษทั เห็นดว้ยวา่ กรรมการอิสระควรมีความอิสระโดยแทจ้ริง และท าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการอิสระเพื่อประโยชนข์อง
บริษทั แต่ตอ้งขอเรียนตามตรงวา่การหมุนเวยีนใหก้รรมการอิสระหมุนเวยีนออกจากต าแหน่งและกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
ใหม่นั้นเป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งยุง่ยากในทางปฏิบติัพอสมควร และประการท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงคือ บริษทัฯ หากรรมการอิสระท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทันั้นค่อนขา้งยากพอสมควร หรือหากสามารถสรรหาได ้ แต่บางคร้ังบางท่านก็ติด
ภาระกิจ ซ่ึงอาจจะมีภาระกิจมากกวา่กรรมการอิสระท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ไดพ้ยายามสรรหาอยูพ่อ 
สมควร ทั้งน้ีในฐานะประธานกรรมการ จะขอรับนโยบายน้ีไปปรึกษาร่วมกบัคณะกรรมการบริษทั เพื่อวางแผนในอนาคต
ส าหรับแนวทางการหมนุเวยีนของกรรมการอิสระวา่ควรเป็นอยา่งไร  

ผศ. ดร. พิบูลย ์ ลิมประภทัร ประธานกรรมการ เชิญกรรมการท่ีตอ้งออกจากวาระและถูกเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งใหม่ทั้ง 4 ท่าน ออกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราว เพ่ือใหก้ารลงมติเป็นไปอยา่งอิสระ 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัแต่งตั้ง นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   463,622,031  เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.99  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียง            153   เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                                     0   เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00  
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
5.2 แต่งตั้ง นายช านาญ งามพจนวงศ ์ ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นวา่ นายช านาญ งามพจนวงศ ์ มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่ง
กรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 
 จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาแต่งตั้ง นายช านาญ งามพจนวงศ ์ กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด ผูด้  าเนินการประชุม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้ง นายช านาญ งามพจนวงศ ์ กรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
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ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   463,622,184  เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียง                0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                                     0   เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00  
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
5.3  แต่งตั้ง นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั   พิจารณาแลว้เห็นวา่ นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติั
หนา้ท่ีในต าแหน่งกรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือ
เชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 
 จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาแต่งตั้ง นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด ผูด้  าเนินการประชุม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้ง นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี กรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   463,622,184  เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียง                0   เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                                     0   เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
5.4  แต่งตั้ง นางสาววนิดา ดาราฉาย ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษทั   พิจารณาแลว้เห็นวา่ นางสาววนิดา ดาราฉาย มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่ง
กรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 
 จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด ผูด้  าเนินการประชุม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้ง นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   463,622,184  เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียง                0   เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                                     0   เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2561 
ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาโดย

ยดึตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 41 ซ่ึงก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงิน
รางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน คณะกรรมการเห็นสมควรก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ใหส้อดคลอ้งกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัและ
ไดเ้ปรียบเทียบกบับริษทัท่ีมีขนาดรายไดแ้ละก าไรสุทธิใกลเ้คียงกนั โดยอตัราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
และบ าเหน็จกรรมการ ของปี 2561 เท่ากบัปี 2560 ท่ีผา่นมา ทั้งน้ี ผลตอบแทนทั้งปี จะตอ้งไม่เกินวงเงิน 5.0 ลา้นบาท ซ่ึง
เท่ากบัปี 2560  ท่ีผา่นมา  และไดผ้า่นการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560  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 

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 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด ผูด้  าเนินการ
ประชุม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ผูด้  าเนินการประชุม แจง้วา่ ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงถือหุน้นบัรวมกนัได ้ 294,951,253 หุน้ ถือวา่เป็นผูมี้
ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และบ าเหน็จกรรมการในวาระน้ี จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี จึงมี
จ านวนเท่ากบั 168,670,931 เสียง 
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 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2561 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั รายละเอียดตามท่ี
เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง      168,670,931 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง            0  เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                                 0       เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2561 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยการเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ของรายงานประจ าปี 2560   คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมติัใหแ้ตง่ตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีสอบบญัชีของบริษทัเป็นปี 6 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่าน
ดา้นล่าง ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทัเป็นระยะเวลา 3 ปี 2 ปี และ 3 ปีตามล าดบั โดยมีรายช่ือผูล้งนามตรวจสอบ
ดงัต่อไปน้ี 

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

3) นางสาวชุติมา  วงษศ์ราพนัธ์ชยั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9622  
 

เปรียบเทียบค่าสอบบญัชีปี 2560 และปี 2561 ของบริษทั พีว ีออดิท จ ากดั  
 
                   หน่วย  : บาท 

ปี 
ค่าสอบทานสาม

ไตรมาส 
ค่าตรวจสอบ
ประจ าปี 

รวมเงินค่าสอบ
บญัชี 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

2560 930,000.00 1,740,000.00 2,670,000.00 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
2561 930,000.00 1,870,000.00 2,800,000.00 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

ทั้งน้ีในกรณีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทั พีว ีออดิท จ ากดั จดัหา ผูส้อบบญัชี
ท่านอ่ืน ภายในส านกังานเดียวกนั เป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบญัชี และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ซ่ึงผูส้อบบญัชีผูล้งนามตรวจสอบมิไดมี้ความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สีย
กบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
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 พร้อมกนัน้ี คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 ของ บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 
2,800,000.00 บาท ต่อปี  โดยปรับเพ่ิมจากปีท่ีผา่นมาเป็นเงิน 130,000.00 บาท ซ่ึงค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นอตัราท่ีใกลเ้คียง
กบับริษทัอ่ืนท่ีมีขนาดและลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกนั   

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่
มีผูถื้อซกัถามรายละเอียดดงัน้ี  

คุณปิยวรรณ ตรารัศมี ตวัแทนจากอาสาพิทกัษสิ์ทธ์ิผูถื้อหุน้สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ขอทราบรายละเอียด
เพ่ิมเติมในเร่ืองค่าตรวจสอบประจ าปี 2561 ท่ีมีการขอเสนอวงเงินอนุมติั 1.87 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ท่ีมีค่า
ตรวจสอบประจ าปี 1.74 ลา้นบาท 

คุณประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั ใหร้ายละเอียดวา่ ในการเสนอค่าสอบบญัชี 
จะมีการหารือกบัผูบ้ริหารถึงการด าเนินงานในปี 2561 วา่ผูบ้ริหารมีแนวทางและแผนการด าเนินธุรกิจ หรือประมาณการ
เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั โดยจะดูจากการเติบโตของธุรกิจในแต่ละบริษทั ซ่ึงจะน ามาค านวณชัว่โมงท่ีใชใ้นการตรวจสอบ  
จ านวนบุคลากรท่ีใชใ้นการตรวจสอบ โดยหลกัเกณฑก์ารค านวณนั้นจะค านวนตามอตัรามาตรฐานของบริษทั ซ่ึงเม่ือดูจาก
แผนงานของบริษทัจะเห็นไดว้า่ปีท่ีผา่นมานั้น บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ากดั มีการด าเนินธุรกิจดา้นฐานรากเพ่ิมข้ึน
ค่อนขา้งมาก และบริษทัไดมี้การซ้ือทรัพยสิ์นหรือเคร่ืองจกัรเพ่ิมเติม ดงันั้นค่าสอบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึนจะเพ่ิมข้ึนท่ี บริษทั เดอะ
เครน เซอร์วสิ จ ากดั เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นของ บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากตอ้งจดัท างบการเงินรวม รวมถึง
มีรายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงตอ้งใหก้ารสนบัสนุนบริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ากดั เพื่อการ
ขยายกิจการ 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านจากบริษทั 
พีว ี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจ าปี 2561 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน 
ภายในส านกังานเดียวกนั  เป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั และบริษทัยอ่ยแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ และอนุมติัค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,800,000.00 บาท ต่อปี ดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง  463,622,184   เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติมหรือไม่  
ปรากฎไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมท่านใดสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  จึงเรียนเชิญประธานท่ีประชุมกล่าวปิดการ
ประชุม 
  ผศ.ดร. พิบูลย ์ ลิมประภทัร ประธานท่ีประชุม กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ในนามของคณะกรรมการบริษทั  ท่ีไดม้อบ
ความไวว้างใจใหค้ณะกรรมการบริษทับริหารกิจการของบริษทัตอ่ไป  และขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุน้ และผูมี้เกียรติ
ทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในคร้ังน้ี รวมถึงขอบคุณทีมงานทุกท่านท่ี



 - 11 - 

ร่วมแรงร่วมใจกนัท าหนา้ท่ี จนภารกิจคร้ังน้ีส าเร็จลงดว้ยดี โดยใหส้ญัญา และความมัน่ใจวา่ คณะกรรมการทุกท่านจะ
บริหารกิจการดว้ยความตั้งใจ รอบคอบ และดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกท่านอยา่งดีท่ีสุด และเป็นไปตามธรรมาภิบาล
ของบริษทั เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีกิจการท่ีจะหารืออีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านเดินทาง
กลบัโดยสวสัดิภาพ  

 
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.  
 
 

  
       

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

 

             
 
  

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


