
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 
ของ 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
 
วันที่ประชุม  : วันพฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา 14.30 น. 
สถานที่ประชุม : หองประชุม 225 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1    

  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
ประธานที่ประชุม : นายธงไชย แพรรังสี รักษาการประธานกรรมการบริษัท 
เลขานุการที่ประชุม : นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
เริ่มประชุมเวลา : 14.30 น. 
ผูเขารวมประชุม : มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 28 ราย และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดรับมอบฉันทะจาก

ผูถือหุนจํานวน 19 ราย รวมเปนจํานวน 47 ราย เปนจํานวน 296,185,109 หุน คิดเปนรอยละ 
65.82 ของหุนทั้งหมดของบริษัทจํานวน 450,000,000 หุน และมีผูถือหุนเขารวมประชุม
ระหวางการประชุม 

 
ครบเปนองคประชุมตามกฏหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 46 
 

เลขานุการที่ประชุมกลาวตอนรับผูถือหุนและแจงใหที่ประชุมทราบวา เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551 ที่ผานมา
บริษัทไดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551  มีจํานวนผูถือหุน
ทั้งสิ้น 1,375 ราย 
 
เลขานุการที่ประชุม ไดช้ีแจงถึงขอปฏิบัติสําหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้ 
1. หุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง 
2. ผูถือหุนแตละทานจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือรวมกับจํานวนหุนที่รับมอบฉันทะมา 
3. ในการลงคะแนนแตละวาระนั้น เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแตละวาระ 
3.1 ผูถือหุนทานใดที่เห็นดวยกับขอเสนอแนะหรือไมมีความเห็นแสดงเปนอยางอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการ

บริษัทเสนอ ไมตองทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไมมีความจําเปนตองยื่นบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ 
โดยเจาหนาที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทานั้น  

3.2 หากผูถือหุนทานใดมีความเห็นคัดคานหรืองดออกเสียง ขอใหทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พรอมระบุจํานวน
หุนที่ตนถือรวมกับจํานวนหุนที่ตนไดรับมอบฉันทะ และสงบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่เพื่อรวบรวมคะแนน  

 
รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามขอปฏิบัติสําหรับการประชุมที่สงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สง
มาดวยลําดับที่ 5 
 
 ประธานเปดการประชุมโดยกลาวตอนรับผูถือหุนรวมทั้งแนะนํากรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการ
เงิน ที่เขารวมประชุม ดังนี้ 
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1. นายธงไชย แพรรังสี  ประธานเจาหนาที่บริหารและรักษาการประธานกรรมการบริษัท 
2. นายชํานาญ งามพจนวงศ  กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร 
3. นายวัชรินทร ดวงดารา   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นายเจษฏา พรหมจาต  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5. นางวีระวรรณ บุญขวัญ   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
6. นางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง  กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
7. นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์  กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
8. นางสาววนิดา ดาราฉาย  กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
9. นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
กรรมการอีกคนหนึ่ง คือ นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย ไมสามารถเขารวมประชุมได เนื่องจากติดภารกิจในตางประเทศ 
 
ประธานกลาวแนะนําผูบริหารของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ไดแก 
1.นายฐานิสร เหตานุรักษ  รองประธานเจาหนาที่บริหาร 
2.นางสาวจันทรจิรา แพรรังสี ผูจัดการทั่วไป บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 
3.นางสาวจิราภรณ แพรรังสี  ผูจัดการทั่วไป บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 
4. นางจิตรา ทองสมุทร  ผูจัดการฝายบัญชีและการเงินอาวุโส 
5. นางสาวกุณีอร กลาการขาย ผูจัดการฝายบญัชี 
6. นางสาวพัทธยา โงวสกุล  ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 

 
ประธานกลาวแนะนําผูสอบบัญชีและตัวแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิส จํากัด ไดแก 
1. นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 
2. นายบรรจง พิชญประสาธน 
3. นายอุดม ธนูรัตนพงศ 

 
ประธานกลาวแนะนําที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ไดแก 
1. นายทวีชัย ต้ังธนทรัพย 
2. นางสาวภวภัค อารยะพงษ 

 
จากนั้น ประธานจึงใหเลขานุการ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 

เลขานุการแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นวา เลขานุการที่ประชุมไดจัดทํา
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เมื่อวันที่  15 มีนาคม 2550 ถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งไดจัดสงให
ผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1     แตในภายหลังที่การประชุมไดผานไปแลว
ผูสอบบัญชีไดมีการเปลี่ยนแปลงคาสอบบัญชีจาก 430,000.00 บาท ในวาระที่ 4 เปน 540,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาแลวเห็นวามีความเหมาะสม  เห็นควรอนุมัติ จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือ
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หุนพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550  และใหสัตยาบันอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 
2550 ที่ 540,000.00 บาท ดังกลาว  

เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวามีผูถือหุนเขารวมประชุมสอบถาม
และใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 

 
1.     คุณชัยกฤต พงษากิจ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามดังนี้  
1.1 ขอทราบเหตุผลที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงคาสอบบัญชี 

นายวัชรินทร ดวงดารา ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดช้ีแจงวา บริษัทผูสอบบัญชีไดทําเสนอราคาคาสอบบัญชีใน
ราคา 430,000.00 บาท ณ เวลาเริ่มงานซึ่งไดอนุมัติไวแลว แตเมื่อไดลงมือทํางานจริง พบวาปริมาณงานมีมากกวาที่ได
ประมาณการไวสูงมาก และไดเสนอขอปรับราคา โดยบริษัทไดตอรองราคาจนตกลงกันที่ 540,000.00 บาท ซึ่งเปนตัวเลขที่
ขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้   

 
1.2 บริษัทไดทําการคัดเลือกผูตรวจสอบบัญชี หรือเปรียบเทียบราคาคาสอบบัญชีอยางไรหรือไม 

นายวัชรินทร ดวงดารา ไดช้ีแจงวา ราคาหลังสุดที่ไดชําระเงินกันไปแลวในกรณีนี้ ไมมีการเปรียบเทียบ เนื่องจากงาน
ตรวจสอบบัญชีไดเริ่มดําเนินการไปแลว  

เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียด และขอสงสัยเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด 
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 และให

สัตยาบันอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2550 ที่ 540,000.00 บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองและใหสัตยาบันดวยคะแนนเสียง         296,185,109 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรองและไมใหสัตยาบันดวยคะแนนเสียง   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2550 และรับรองรายงานประจําป 

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานประจําป 2550 เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบป 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว มีความเห็นวา รายงานดังกลาวตาม
เอกสารซึ่งสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 ถูกตองและเพียงพอ ดังนั้น ที่ประชุมผูถือ
หุน สมควรรับรองรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2550 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาโดยสรุปเปนดังนี้     
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 หนวย : ลานบาท 

ผลการดําเนินงาน ป 2550 
รายไดรวม 742 
รายไดจากการขาย 254 
รายไดจากการใหบริการเชา 467 
รายไดอื่น ๆ 20 
ตนทุนขายรวม 428 
กําไรขั้นตน 293 
กําไรสุทธิ 79 
กําไรตอหุน (สตางคตอจํานวนหุน 350 ลานหุน) 23 
สินทรัพยรวม 1,652 
หนี้สินรวม 954 
สวนของผูถือหุน 698 

 
  เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 
ในระหวางการประชุมนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 2,639,000 หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขารวมประชุม

ทั้งหมดจํานวน 298,824,109 หุน 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2550 และรับรองรายงานประจําป  
2550 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบและรับรองดวยคะแนนเสียง 298,824,109  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับทราบและไมรับรองดวยคะแนนเสียง   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

เลขานุการแถลงตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทฯไดจัดสงงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และรายงานของผูสอบบัญชี ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแลวนั้น 
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯไดตรวจสอบแลวดังกลาว 

เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวามีผูถือหุนเขารวมประชุมสอบถาม
และใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
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1. คุณชัยกฤต พงษากิจ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามดังนี้ 
1.1 เนื่องจาก บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) เพิ่งเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย และมีผูถือหุนหลายรายที่ยังไมทราบถึง
ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท จึงขอใหชวยสรุปลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท วามีจุดเดน จุดดอย หรือมี
แผนงานในอนาคตอยางไร 

นายธงไชย แพรรังสี ประธานที่ประชุมและประธานเจาหนาที่บริหาร ไดช้ีแจงโดยสรุปไดดังนี้  
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทมีองคประกอบอยู 2 ประการ คือ ธุรกิจซื้อขายเครื่องจักร และธุรกิจการใหเชา

เครื่องจักร  โดยสัดสวนการนําเขาเครื่องจักรของบริษัทเพื่องานขายคือ รอยละ 80 ซื้อจากประเทศญี่ปุน และอีกรอยละ 20 
ซื้อจากประเทศแถบยุโรป  ซึ่งเครื่องจักรที่อยูระหวางรอการขายบริษัทจะปลอยใหกับลูกคาทั่วไปเชา    

- ปญหาและอุปสรรคของบริษัทในขณะนี้ คือ ราคาเครื่องจักรใชแลวที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเครื่องจักรสวนใหญได
ถูกซื้อโดยลูกคาจากตะวันออกกลาง เพื่อรองรับการขยายตัวในธุรกิจการผลิตน้ํามัน ทําใหเครื่องจักรมือสองมีปริมาณ
นอยลงและราคาปรับตัวสูงขึ้นกวาในอดีตมาก นอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องปญหาดานบุคลากรของบริษัทก็เปนปญหาใน
ลักษณะทั่ว ๆ ไป ซึ่งบริษัทก็ไดดําเนินการแกไขแลว 

 
1.2  บริษัทมีสต็อกเครื่องจักรอะไรบาง เปนเครื่องจักรใชแลวทั้งหมดหรือไม  การใหเชาเครื่องจักรสวนใหญเปนแบบราย
เดือน หรือรายป และสามารถปลอยเครื่องจักรใหเชาไดเต็มจํานวนที่มีอยูหรือไม   และอัตราการทํากําไรของเครื่องจักรตอ
จํานวนเครื่องจักรทั้งหมดในสต็อก ไมวาจะดวยการขายหรือการใหเชาในรอบเดือนหรือรอบปเปนอยางไร รวมถึง
เครื่องจักรทั้งหมด ใชเพื่อการใหเชาทั้ง 100 เปอรเซ็นต หรือไม 

นายธงไชย แพรรังสี ช้ีแจงวา บริษัทมีรถเครนประมาณรอยกวาคัน  รถฟอรคลิฟทและรถยกตูคอนเทนเนอรหนัก
และรถยกตูคอนเทนเนอรเบาประมาณรอยกวาคัน และรถเทรลเลอรหรือรถที่ใชในการขนสงมีประมาณ 50-60 คัน เปน
เครื่องจักรใชแลวประมาณรอยละ 80 ที่เหลือเปนเครื่องจักรใหม โดยเครื่องจักรทั้งหมด เปนเครื่องจักรเพื่อการใหเชา
ประมาณรอยละ 70-80 ที่เหลือเปนเครื่องจักรเพื่อขาย ในเรื่องงานเชาบริษัทจะพยายามทําตลาดงานเชาในระยะสั้นมากกวา
ระยะยาว เพราะลูกคางานระยะสั้นทํารายไดสูงกวาลูกคาระยะยาว   สวนในประเด็นของอัตราการทํากําไร ประธานขอให
คุณชํานาญ งามพจนวงศ รองประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูตอบ 
 นายชํานาญ งามพจนวงศ ช้ีแจงตอที่ประชุมผูถือหุนวา อัตราการทํากําไรสวนใหญ คือ งานเชา อยูที่ประมาณรอย
ละ 60 สวนเรื่องการบริหารงานขายจะวิเคราะหจากความตองการของตลาด ทั้งนี้ หากดูจากตัวเลขในงบการเงิน สวนที่เปน
เครื่องจักรเพื่อการใหเชา จะบันทึกอยูในที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งสต็อกที่มีในปจจุบันมีมูลคาทางบัญชี (BOOK 
VALUE) อยูที่ประมาณ 560 ลานบาท สวนเครื่องจักรที่เตรียมไวจําหนาย จะบันทึกอยูในสินคาคงเหลือสุทธิ ซึ่งมีมูลคา
ประมาณ 122 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคาทางบัญชี แตมูลคาทางการตลาดจริง ๆ จะสูงกวามาก เนื่องจากรถเครน เปนเครื่องจักร
ที่มีคุณสมบัติพิเศษกวาเครื่องจักรอื่นคือ มูลคาทางการตลาดไมตก ถึงแมคาเสื่อมจะถูกตัดไปหลายปแลวก็ตาม 
 นายธงไชย แพรรังสี ช้ีแจงเพิ่มเติมวา การบริหารจัดการสต็อกเครื่องจักร บริษัทไมไดปลอยเชาเครื่องจักรครบ
รอยเปอรเซ็นต แตบริษัทจะพิจารณาวาเครื่องจักรตวัไหนที่ไมไดปลอยเชาเปนระยะเวลานานบริษัทก็จะทําการขายออกไป 
จะไมเก็บไวในสต็อกนานจนเกินไป 
 
2.  คุณชัยจิตร วงศเมธีสุเมธ ผูถือหุนรายยอยไดขอใหช้ีแจงกรณีที่หุนของบริษัทไดทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใน
ราคา 2.80 บาท ตอจากนั้นราคาก็ตกมาตลอด แตปจจุบันก็เริ่มปรับตัวสูงขึ้นมาเขาใกลราคา IPO และขอใหช้ีแจงกรณีที่
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ประธานกรรมการ พล.ต.ต.พิทักษ จารุสมบัติ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน นายกันต 
อรรฆยวรวิทย ลาออกจากตําแหนงกรรมการและผูบริหาร 

นายธงไชย แพรรังสี ช้ีแจงตอที่ประชุมผูถือหุนวา การขึ้นลงของราคาหุนอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท 
เนื่องจากเปนไปตามกลไกตลาด แตบริษัทฯ ใหคํามั่นกับผูถือหุนไดวา บริษัทจะบริหารงานใหดีที่สุด เพื่อผลประโยชนของ
ผูถือหุนทุกคน สวนกรณีพล.ต.ต.พิทักษ จารุสมบัติ ประธานกรรมการบริษัท ลาออกนั้น เนื่องจาก ไดรับเชิญไปเปน
กรรมการใหกับการทาเรือแหงประเทศไทย  และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จึงทําใหไมสามารถดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทได   และคุณกันต อรรฆยวรวิทย กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร ลาออกเนื่องจากมีปญหา
ดานสุขภาพ แตก็ไดชวยงานบริษัทจนกระทั่งบริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จึงขอลาออกไปเพื่อรักษาสุขภาพ 
 
3.  คุณกุลเชษฐ ใจหาญ ผูถือหุนรายยอยไดสอบถามวา เพราะเหตุใดกําไรขั้นตน กับกําไรสุทธิจึงตางกันมาก และบริษัทมี
สวนแบงการตลาดเปนอยางไร 

นายชํานาญ งามพจนวงศ ช้ีแจงตอที่ประชุมผูถือหุนวา อัตราการทํากําไรขั้นตนของบริษัทฯ ถือวาอยูในเกณฑ
คอนขางดีคือ อยูที่ประมาณรอยละ 30  อยางไรก็ตามธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจที่ตองลงทุนคอนขางสูง ดังนั้นจึงตองพึ่งพา
สถาบันการเงิน ทําใหบริษัทมีดอกเบี้ยที่ตองจายใหกับสถาบันการเงินพอสมควรประมาณ 70 ลานบาท และมีคาใชจายใน
การดําเนินงานประมาณ 140 ลานบาท คงเหลือสวนของกําไรสุทธิ 78 ลานบาท          

นายธงไชย แพรรังสี ช้ีแจงเพิ่มเติมวา บริษัทมีสวนแบงการตลาดอยูในอันดับตน ๆ ประมาณ 40-50 เปอรเซ็นต 
เพราะโดยลักษณะเฉพาะของธุรกิจนี้จะพิจารณาที่ความสามารถในการยก หรือขนาดตันของรถ ไมใชปริมาณรถที่มี 
กลาวคือ บริษัทที่มีรถขนาดใหญเพียงไมกี่คัน ก็สามารถเปนบริษัทช้ันนําได เชนเดียวกับบริษัทฯ ที่ปจจุบันรถขนาดใหญ
สุดที่บริษัทมีคือ 600 ตัน และเมื่อติดต้ังอุปกรณพิเศษเขาไป จะทําใหมีความสามารถในการยกเพิ่มขึ้นเปน 800 ตัน 

 
4.  คุณชัยกฤต พงษากิจ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามดังนี้ 
4.1  เปาหมายทางการตลาดสําหรับป 2551 เปนอยางไร มีแนวทางในการเพิ่มผลกําไร และปรับปรุงการดําเนินงานที่ผานมา
ใหดีขึ้นอยางไร 

นายธงไชย แพรรังสี ช้ีแจงวา บริษัทตั้งเปาหมายอัตราการเจริญเติบโตไวที่ 8-10 เปอรเซ็นต ตอป และมีเปาหมาย
การขยายธุรกิจที่ 10-15 เปอรเซ็นต ตอป และจะขยายธุรกิจไปยังประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต และทางตะวันออกกลาง 
เชน ประเทศซูดาน ที่ปจจุบันอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดในการขยายธุรกิจ 

 
4.2   กรณีที่บริษัทจะขยายธุรกิจ จะมีการเพิ่มทุนหรือไม 

นายธงไชย แพรรังสี ช้ีแจงวา หากจะเพิ่มทุน จะตองมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทกอน ซึ่ง ณ ตอนนี้ยังไม
สามารถใหคําตอบได  

 
เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม  จึง

ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2550  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 

 - 6 - 



 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 298,824,109  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมาย 
 เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
จัดสรรกําไรสุทธิจํานวน 9,265,041.95 บาท เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 463,252.09 บาท หรือรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ 
รวมเปนเงินสํารองสะสมจํานวน 6,631,111.38 บาท หรือรอยละ 1.47 ของทุนจดทะเบียน  และไดเชิญใหผูถือหุนซักถาม
รายละเอียดขอสงสัยตางๆ  ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมาย ตามความเห็นของ
คณะกรรมการ  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปน้ี 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 298,824,109  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2550 

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา ในป 2550 บริษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 78.82 ลานบาท 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุนละ 10 สตางค คิดเปนเงินปนผลสุทธิจํานวน 45,000,000.00 บาท หรือคิดเปนรอยละ 
57.09 ของกําไรสุทธิประจําป 2550 โดยกําหนดวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันที่ 6 
พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551       และไดเชิญใหผูถือหุนซักถาม
รายละเอียดขอสงสัยตาง ๆ  ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2550 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการ  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปน้ี 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 298,824,109  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ และพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการเพิ่มเติม 
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 เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทขอ 22 ซึ่งกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนง หน่ึงในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสาม
สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม สําหรับปนี้กรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตาม
วาระ จํานวน 3 ทานประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี   
1) นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย    กรรมการ และรองประธานกรรมการ    
2) นางวีระวรรณ บุญขวัญ    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
3) นางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง    กรรมการ  
   
 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหแตงต้ังกรรมการ     
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระทุกทานกลับเขาเปนกรรมการของบรษิัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนผูที่มีความรูความสามารถ และ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อความกาวหนาของบริษัทมาโดยตลอด พรอมทั้งเหน็สมควรแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติม คือ 
1) นายชํานาญ งามพจนวงศ ดํารงตําแหนงกรรมการ แทนนายกันต อรรฆยวรวิทย กรรมการที่ลาออก เนื่องจากติดปญหาดาน
สุขภาพ โดยดํารงตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ลาออก 
2) นายเจษฎา พรหมจาต ดํารงตําแหนง กรรมการตรวจสอบ แทนพลตํารวจตรี พิทักษ จารุสมบัติ กรมการตรวจสอบที่ลาออก 
เนื่องจากติดภารกิจราชการที่เพิ่มขึ้นมาก โดยใหดาํรงตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบทีล่าออก 

 
โดยขอใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาการแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคลดังนี้ 
 

6.1 แตงต้ังนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย ใหดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวา นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
กรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 3) 
 
 จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 

 
เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวามีผูถือหุนเขารวมประชุมสอบถาม

และใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
 
1. คุณชัยกฤษ พงษากิจ ผูถือหุนรายยอยไดสอบถามวา นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย เคยดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
ตรวจสอบ แตไดลาออกไป ดวยเหตุผลเพราะมีภารกิจมาก แตเหตุใดจึงกลับเขามาดํารงตําแหนงเปนรองประธานกรรมการ 

นายวัชรินทร ดวงดารา ไดช้ีแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเกิดความเหมาะสม และเพื่อใหตรงกับความถนัดในการ
บริหารจัดการ และปริมาณงานที่คอนขางมากสําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ในชวงกอนนําบริษัทเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย  จากประธานกรรมการตรวจสอบ ไปเปน รองประธาน
กรรมการ และแตงตั้งนายวัชรินทร ดวงดารา เปนประธานกรรมการตรวจสอบแทน ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิด
ประโยชนเพิ่มขึ้นตอบริษัท  
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เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง 298,824,109  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
6.2  แตงต้ังนางวีระวรรณ บุญขวัญ ใหดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวานางวีระวรรณ บุญขวัญ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
กรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 3) 
 
 จึงเสนอขอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ
เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งนางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง 298,824,109  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
6.3 แตงต้ังนางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง ใหดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท   พิจารณาแลวเห็นวานางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
กรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 3) 
 
 จึงเสนอขอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
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ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งนางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง กรรมการที่ตองออกจากตําแหนง

ตามวาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง 298,824,109  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

6.4 แตงตั้งนายชํานาญ งามพจนวงศ ใหดํารงตําแหนงกรรมการ ซึ่งนายชํานาญ งามพจนวงศ ไดรับการแตงต้ังจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่       3/2551  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท แทนนายกันต  
อรรฆยวรวิทย กรรมการที่ลาออก เทาวาระที่เหลืออยู โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือ
เชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3) 
 
 จึงเสนอขอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาใหความเห็นชอบแตงต้ังนายชํานาญ งามพจนวงศ เขาดํารงตําแหนง
กรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกเทาวาระที่เหลืออยู 
 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบแตงต้ังนายชํานาญ งามพจนวงศ เขาดํารงตําแหนงกรรมการ แทน
กรรมการที่ลาออกเทาวาระที่เหลืออยู  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง 298,824,109  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
6.5 แตงตั้งนายเจษฎา พรหมจาต ใหดํารงตําแหนงกรรมการ ซึ่งนายเจษฎา พรหมจาต ไดรับการแตงต้ังจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบแทนพล.ต.ต.พิทักษ จารุ
สมบัติ กรรมการตรวจสอบที่ลาออก เทาวาระที่เหลืออยู   โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวใน
หนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3) 
 
 จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเห็นชอบแตงต้ังนายเจษฎา พรหมจาต เขาดํารงตําแหนงกรรมการ แทน
กรรมการที่ลาออกเทาวาระที่เหลืออยู 
 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
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ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบแตงต้ังนายเจษฎา พรหมจาต เขาดํารงตําแหนงกรรมการ แทนกรรมการที่
ลาออกเทาวาระที่เหลืออยู  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง 298,824,109  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2551 

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาโดยยึดตาม
หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่จะไดรับจากกรรมการ และการเปรียบเทียบกับคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในกลุม
ธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกันแลว มีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่ออนุมัติคาตอบแทนกรรมการ โดยแยกเปนดังนี้ 
 1. คาตอบแทนรายเดือน  
 - ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 30,000.00 บาท 
 - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท  
 2. เบี้ยประชุมตอครั้ง  
 - ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ   
 จายครั้งละ 10,000.00 บาท  
 - กรรมการ จายครั้งละ 5,000.00 บาท  

สําหรับกรรมการที่ทําหนาที่มากกวา 1 ตําแหนง ใหรับคาตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตําแหนงที่สูง
กวาเพียงตําแหนงเดียว และกรรมการซึ่งไมสามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับเบี้ยประชมุ        และไดเชิญใหผูถือหุน
ซักถามรายละเอียดขอสงสัยตางๆ  ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 
เลขานุการ แจงวา ผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุนนับรวมกันได  250,010,000 หุน ถือวาเปนผูมีสวนได

เสียเปนพิเศษในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนราย
เดือนและคาเบี้ยประชุมกรรมการในวาระนี้ จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจํานวนเทากับ 
48,814,109 เสียง 

 
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2551 ตาม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 48,814,109  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2551 
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เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปขอบังคับของบริษัท ขอที่ 49 กําหนดวา กิจการอันที่ประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป พึงกระทําตามขอ (5) คือ การแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท    คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด สําหรับสอบบัญชีสําหรบั
รอบปบญัชี 2551 ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผานมามีผลงานเปนที่นาพอใจมาตลอด จึงไดนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณา
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2551 ดังนี้   
  1) พิจารณาแตงตั้งนายประวิทย วิวรรณธนานุตร และ/หรือ  
  2) นายอธิพงษ อธิพงษสกุล  และ/หรือ  
  3) นายบรรจง พิชญประสาธน  
 
  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทโดยใหมีอํานาจกระทําการรวมกัน หรือแตละคนตางมีอํานาจกระทําการไดเองโดยลําพังใน
การตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย และ กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2551 
เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,600,000.00 บาทตอป ซึ่งเปนจํานวนที่รวมคาตอบแทนสําหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและการ
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสดวยแลว  

ผูสอบบัญชีทั้งสามทาน  ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัทยอย ผูบริหารหรือผูถือหุนราย
ใหญ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบ
การเงินของบริษัท  

เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวามีผูถือหุนเขารวมประชุมสอบถาม
และใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 

 
1. คุณชัยจิตร วงศเมธีสุเมธ ผูถือหุนรายยอยไดสอบถามวา สํานักงานของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิส จํากัด ต้ังอยูที่ไหน และ
ขอใหช้ีแจงอัตราคาสอบบัญชีที่คอนขางสูง วาเปนเพราะปริมาณงานมากขึ้น หรืออยางไร 

นายวัชรินทร ดวงดารา ช้ีแจงตอที่ประชุมวา สํานักงานของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ต้ังอยูที่ อาคารวองวา
นิช ถนนพระราม 9  และคาตอบแทนการสอบบัญชี สอดคลองกับปริมาณงานที่มีอยูมาก และผูสอบบัญชีไดคงอัตราคา
สอบบัญชีไวโดยไมปรับเพิ่มในอดีตเนื่องจากเห็นวาบริษัทมีผลประกอบการยังไมคอยดีนัก รวมถึงบริษัทฯ มีบริษัทยอย
หลายบริษัท และสํานักงานของบริษัทยอยอยูในตางจังหวัด ซึ่งทําใหมีคาใชจายคอนขางสูง 

 
2. คุณชัยกฤต พงษากิจ ผูถือหุนรายยอยไดสอบถามวา ที่ระบุวาคาตรวจสอบบัญชีรายปไมเกิน 1,600,000.00 บาท ขอให
ช้ีแจงวา คาใชจายจริง ๆ เปนเทาไร ตอไตรมาสและตอปอยางไร และอะไรคือสาเหตุที่ทําใหคาสอบบัญชีในป 2551 เพิ่มขึ้น
เกือบเทาตัว 
นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ช้ีแจงตอที่ประชุมผูถือหุนวา คาตรวจสอบที่สูงขึ้น เกิดจากการที่บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
ไดเขาไปถือหุนในบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ในชวงปลายป 2549 รอยละ 99.99  ซึ่งเปนบริษัทที่มีการซื้อขายกันใน
อดีตเปนจํานวนมาก เมื่อบริษัทยื่นเรื่องขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (กลต.) ไดขอใหบริษัทใชมาตรฐานการบัญชีสําหรับการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกันมาใชในการ
จัดทํางบการเงินรวม  ซึ่งจะตองเก็บขอมูลซื้อขายระหวางกันยอนหลังไปในอดีต เพื่อดูวาธุรกรรมระหวางกันในอดีตมีความ
เปนธรรมหรือไม ซึ่งทําใหปริมาณงานเพิ่มขึ้นอยางมาก นอกจากนี้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ยังไมปรับอัตราคาสอบ
บัญชีในปนั้น เนื่องจากเห็นวาบริษัทฯ  และบริษัทยอย ยังมีกําไรไมมากนัก จึงขอเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 100,000.00 บาท 
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จาก 430,000.00 บาทในป 2549 เปน 540,000.00 บาท ในป 2550 และเมื่อใชรางมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการรวมกิจการ
ภายใตการควบคุมเดียวกันในการจัดทํางบการเงินรวมแลว ก็จะตองใชตลอดไป ซึ่งทําใหมีปริมาณงานเพิ่มสูงขึ้นมาก  
 

เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม  จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีทั้งสามทานจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2551 และอนุมัติคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 1,600,000.00 บาท 
ตอป  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 298,824,109  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

เลขานุการไดขออนุญาตผูถือหุน พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผลประจําป 2550 เนื่องจาก 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม   2550 เรื่อง มาตรฐานบัญชี  โดยให
ยกเลิกมาตรฐานบัญชี ตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2543) และใหใชมาตรฐานการบัญชีตามประกาศที่ ก.บช. ฉบับที่ 48 
(พ.ศ. 2545) แทน ดังนี้  

1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทรวม 
3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่องสวนไดเสียในการรวมคา 

 ซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 45 และ ฉบับที่ 46  ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ซึ่งมีผลทําใหบริษัทตองเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับการบันทึก
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป 2550 ขอ 4 (2)  เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44  (ปรับปรุงใหม)  ซึ่ง
เดิม วิธีสวนไดเสีย บริษัทรับรูสวนของกําไรขาดทุนและสินทรัพยของบริษัทยอยไดโดยไมตองรอการปนสวนรายไดจาก
กําไรสะสมของบริษัทยอย เปนใหม  วิธีราคาทุนบริษัทจะรับรูรายไดจากเงินลงทุนตอเมื่อผูลงทุนไดรับการปนสวนรายได
จากกําไรสะสมของกิจการที่ถูกลงทุน หลังจากวันที่ไดลงทุนในกิจการนั้น จึงสงผลใหบริษัทตองเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
จายเงินปนผลจากงบการเงินรวมมาเปนงบการเงินเฉพาะกิจการตามนโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีมติใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ  

เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวามีผูถือหุนเขารวมประชุมสอบถาม
และใหขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 

  
1. คุณชัยกฤต พงษากิจ ผูถือหุนรายยอยไดสอบถามวา การเปลี่ยนแปลงการจายเงินปนผลจากงบการเงินรวม มาเปนงบ
การเงินเฉพาะกิจการ แบบใดใหประโยชนกับผูถือหุนมากกวา 
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นายวัชรินทร ดวงดารา ช้ีแจงตอที่ประชุมผูถือหุนวา การเปลี่ยนการจายเงินปนผลจากงบการเงินรวมมาเปนงบ
การเงินเฉพาะกิจการ บริษัทยอย ก็ตองจายเงินปนผลมาใหบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ พิจารณาแลวเปนผลดีตอผูถือหุน และขอใหคุณประวิทย วิวรรณธนานุตร ใหรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 

นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ช้ีแจงเพิ่มเติมวา ในทางปฏิบัติถือวาไมมีการเปลี่ยนแปลง เพราะไมวาจะจายจากงบ
การเงินรวม หรืองบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทยอยก็ตองจายปนผลมาใหบริษัทแม เพราะบริษัทแมถือหุน 100 เปอรเซ็นต 
ในกรณีจายเงินปนผลจากงบการเงินรวม และปรากฏวาบริษัทยอยมีกําไร และนําเงินกําไรนั้นไปลงทุนกอนไมปนผลมาให
บริษัทแม บริษัทแมจะขาดกระแสเงินสดมาจาย อาจตองไปกูเงินจากสถาบันการเงินมากอน ซึ่งจะทําใหเกิดตนทุนในการ
กูยืมเพิ่ม แตหากเปลี่ยนนโยบายจายปนผลจากงบเฉพาะกิจการ เงินปนผลที่จะจายใหกับผูถือหุน สวนหนึ่งจะมาจากการ
จายเงินปนผลจากบริษัทยอยมาที่บริษัทแม 

 
เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม  จึง

ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผลจากงบการเงินรวม มาเปน
จายเงินปนผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง ดวยคะแนนเสียงเปนเอก
ฉันทดังตอไปนี้ 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 298,824,109  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

เลขานุการไดสอบถามที่ประชุมผูถือหุนวา มีผูถือหุนทานใดตองการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม  ปรากฏ
วามีผูถือหุนเขารวมประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 

 
1. คุณชัยจิตร วงศเมธีสุเมธ ผูถือหุนรายยอย ไดเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาจัดทํารายงานประจําป เปนรูปเลม แทนแบบ
ซีดีรอม เพื่อสะดวกตอผูถือหุนในการศึกษารายละเอียดและขอมูลตาง ๆ  และเสนอใหบริษัทจัดหาสถานที่ประชุมอยูใจ
กลางเมือง ที่มีการคมนาคมสะดวก ใกลเสนทางรถไฟฟาหรือรถไฟฟาใตดิน และเสนอใหจายเงินปนผลปละสองครั้งหาก
เปนไปได 

 
นายกันต อรรฆยวรวิทย ขออนุญาตประธานที่ประชุม ช้ีแจงตอที่ประชุม กรณีการจัดทํารายงานประจําป เนื่องจาก

อยูในชวงที่ตนเองดูแลอยูวา จากการสอบถามขอมูลจากผูถือหุนของบริษัทที่จัดประชุมไปกอนหนาบริษัท พบวาผูถือ
หุนสวนใหญไมไดใชประโยชนจากรายงานประจําปมากนัก และตองการใหบริษัทลดตนทุน ในกรณีของบริษัทฯ มีผูถือ
หุน ณ วันปดสมุดทะเบียน 10 เมษายน 2551 จํานวน 1,375 ราย หากจัดพิมพเปนรูปเลมทั้งหมด มีคาใชจายตอเลมประมาณ 
300 บาท ในขณะที่หากจัดทําในรูปแบบซีดีรอมมีคาใชจายเพียงแผนละประมาณ 10 บาท ซึ่งเปนคาใชจายที่แตกตางกัน
อยางมาก  แตทั้งนี้ บริษัทก็ไดเตรียมรายงานประจําปที่เปนรูปเลมจํานวนหนึ่งไวสําหรับแจกจายใหกับผูถือหุนที่สนใจ ณ 
จุดลงทะเบียน 
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นายธงไชย แพรรังสี ช้ีแจงประเด็นเรื่องสถานที่จัดการประชุมผูถือหุน และการจายเงินปนผลปละสองครั้ง วา

บริษัทจะรับไปพิจารณาตามความเหมาะสมตอไป  
 

2. คุณชัยกฤต พงษากิจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามกรณีบริษัทจัดเตรียมรายงานประจําปเปนรูปเลม ณ จุดลงทะเบียน บริษัท
จะทราบไดอยางไร วาจะตองจัดเตรียมเปนจํานวนเทาไร ผูถือหุนตองแจงความประสงคลวงหนาหรือไม และแสดง
ความเห็นดวยกับนายชัยจิตร วงศเมธีสุเมธ ผูถือหุนรายยอย เรื่องการจัดพิมพเปนรูปเลม เพื่อที่ผูถือหุนจะไดอานลวงหนา 
และบันทึกคําถามหรือขอคิดเห็นตาง ๆ ลงในรายงานที่เปนเอกสารไดทันที แตอยางไรก็ตาม หากบริษัทตองการประหยัด 
เพื่อนําเงินที่เหลือกลับมาตอบแทนผูถือหุน ก็เห็นดวยเชนกัน 
 

นายกันต อรรฆยวรวิทย ขออนุญาตแจงตอที่ประชุมผูถือหุนวา บริษัทไดประมาณการในเบื้องตนไวประมาณ 100 
เลม ซึ่งคิดวานาจะเพียงพอแจกใหกับผูเขารวมประชุม 

 
3. คุณศิร ภัคภิรมยดี ผูถือหุนรายยอยและตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามคณะกรรมการบริษัทวา กรณีที่
บริษัทมีขอพิพาททางกฎหมาย และมีทุนทรัพยที่ฟองรอง 99 ลานบาท มีการสํารองเงินไว 76 ลานบาท ขอใหบริษัทช้ีแจงถึง
ความคืบหนาของการฟองรอง และไดมีการตั้งเงินสํารองเพิ่มขึ้นหรือไม รวมถึงผลกระทบของบริษัทตอการดําเนินงานเปน
อยางไร 
 

นายวัชรินทร ดวงดารา ช้ีแจงตอที่ประชุมวา รายละเอียดเรื่องขอพิพาททางกฎหมายทั้งหมดปรากฏอยูในหนังสือ
ช้ีชวน ปจจุบันบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไดไมนานนัก  ความเคลื่อนไหวในคดีจึงยังมีไมมาก และขอชี้แจง
ในภาพรวม เพราะไมสามารถนําแตละคดีมาแจกแจงได เนื่องจากหลายคดียังอยูในขั้นตอนการพิจารณาของศาล  เรื่องขอ
พิพาททางกฎหมายดังกลาวนั้น เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจมานาน จึงมีขอพิพาทกับบุคคลอื่นไดซึ่งถือเปนเรื่องปกติใน
การดําเนินธุรกิจ รวมถึงขอพิพาทที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการทํางานซึ่งมีไมมากนัก และสวนใหญบริษัทจะรับผิดชอบ
ทั้งหมด มีเพียงบางกรณีที่ตกลงกันไมได แตไมวาบริษัทจะเปนฝายโจทยหรือจําเลย บริษัทไดดําเนินการอยางมีหลักมีเกณฑ 
มีเหตุมีผล รวมถึงไดมีการสํารองเงินไวในกรณีที่จะเกิดความเสียหายจากขอพิพาทไวหมดสิ้นแลว   

 
4. คุณชัยจิตร วงศเมธีสุเมธ ผูถือหุนรายยอย แสดงความเห็นดวยกรณีการจัดทํารายงานประจําปในรูปแบบซีดีรอม เพือ่
ประหยัดคาใชจาย เพื่อใหบริษัทเหลือกําไรมาจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน โดยขอเสนอแนะวา หากผูถือหุนทานใดสนใจ
รับเปนแบบรูปเลม ก็ใหแจงความจํานงมายังบริษัทลวงหนา เพื่อใหบริษัทจัดสงใหกอนการประชุม  
 
5. คุณชัยกฤต พงษากิจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามเรื่องเงินสํารองที่กันไวกรณีขอพิพาททางกฎหมายอยูที่สัดสวนเทาใด มีผล
ตอกระทบตอการบริหารโดยรวมหรือไม  และโอกาสในการชนะคดีตาง ๆ เปนอยางไร     

 
นายวัชรินทร ดวงดารา ช้ีแจงวา จะตองสํารองไวเต็มจํานวน และขอใหนายประวิทย วิวรรณธนานุตร ช้ีแจง

เพิ่มเติมดังนี้  รายละเอียดเรื่องคดีความทั้งหมดปรากฏอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  และในกรณีถูกฟองรองในแง
หลักการบัญชี ผูสอบบัญชีจะขอยืนยันยอดจากทนายความที่ดูแลคดีนั้น และตองหารือกับทนายความถึงโอกาสในการเกิด
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ความเสียหายวามากนอยเพียงใด ซึ่งถามีโอกาสเกิดความเสียหายมีมาก  ก็จะขอใหบริษัททยอยกันเงินสํารองไว  ซึ่งปกติ
แลว เมื่อบริษัทฟองรองผูอื่น ผูอื่นก็จะฟองกลับ ดังนั้นคดีความอาจจะดูซ้ําซอน จึงขอใหดูหมายเหตุประกอบใหละเอียด   
  

นายธงไชย แพรรังสี ประธานที่ประชุม กลาวขอบคุณ และนอมรับคําอวยพร รวมทั้งขอเสนอแนะจากผูถือหุนทุก
ทานที่กรุณาใหคําแนะนํา และใหคํามั่นวาตนเอง คณะกรรมการ และทีมบริหารทั้งหมดจะพยายามทําใหดีที่สุด เพื่อ
ผลประโยชนของผูถือหุนทุกทาน และไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนตองการซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม 
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกลาวปดการประชุม 
 
ปดประชุมเวลา 16.25 น. 
 
 
 
      ลงช่ือ.................................................ประธานที่ประชุม 
                      (นายธงไชย แพรรังสี) 
              รักษาการประธานกรรมการบริษัท 

 
 
  
      ลงช่ือ.................................................เลขานุการที่ประชุม 
                   (นางสาววนิดา ดาราฉาย) 
              กรรมการและเลขานุการบริษัท 
                                                                                                             ผูจดบันทึกการประชุม 
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