
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
ของ 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
 
วันที่ประชุม  :  วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 14.30 น. 
สถานที่ประชุม :  หองประชุม 224-225 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา- 

ตราด   กม.1  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
ประธานที่ประชุม :  ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
เลขานุการที่ประชุม :  นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
เริ่มประชุมเวลา :  14.30 น. 
ผูเขารวมประชุม :  มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 26 ราย และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดรับมอบ 

ฉันทะจากผูถือหุนจํานวน 18 ราย รวมเปนจํานวน 44 ราย เปนจํานวน 300,715,004  
หุน คิดเปนรอยละ 66.83ของหุนทั้งหมดของบริษัทจํานวน 450,000,000 หุน   

 
ครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 46 
 

เลขานุการที่ประชุมกลาวตอนรับผูถือหุน พรอมแนะนําทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความ
ปลอดภัยของผูเขารวมประชุม และแจงใหที่ประชุมทราบวา เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554 ที่ผานมาบริษัทไดปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554  มีจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 614 ราย 
 
เลขานุการที่ประชุม ไดช้ีแจงถึงขอปฏิบัติสําหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้ 
1. หุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง 
2. ผูถือหุนแตละทานจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือรวมกับจํานวนหุนที่รับมอบฉันทะมา 
3. ในการลงคะแนนแตละวาระนั้น เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแตละวาระ ใหปฏิบัติดังนี้ 
3.1 ผูถือหุนทานใดที่เห็นดวยกับขอเสนอแนะหรือไมมีความเห็นแสดงเปนอยางอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการ

บริษัทเสนอ ไมตองทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไมมีความจําเปนตองยื่นบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ 
โดยเจาหนาที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทานั้น อยางไรก็ตาม เลขานุการ
ที่ประชุมขอใหผูถือหุนยื่นบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่กอนกลับ เพื่อใหบริษัทเก็บบัตรไวเปนหลักฐานในการ
ลงคะแนนของผูถือหุน  

3.2 หากผูถือหุนทานใดมีความเห็นคัดคานหรืองดออกเสียง ขอใหทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พรอมระบุจํานวน
หุนที่ตนถือรวมกับจํานวนหุนที่ตนไดรับมอบฉันทะ และสงบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่เพื่อรวบรวมคะแนน  

 
รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามขอปฏิบัติสําหรับการประชุมที่สงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สง
มาดวยลําดับที่ 5 
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ประธานเปดการประชุมโดยกลาวตอนรับผูถือหุนรวมทั้งแนะนํากรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษา
ทางกฎหมาย ที่เขารวมประชุม ดังนี้ 
 
1. ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย   รองประธานกรรมการ และกรรมการ 
3. นายวัชรินทร ดวงดารา  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นายสุรินทร เปรมอมรกิจ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5. นายเจษฎา พรหมจาต   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
6. นางวีระวรรณ บุญขวัญ   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
7. นายธงไชย แพรรังสี  กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 
8. นายชํานาญ งามพจนวงศ  กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร 
9. นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์  กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
10. นางสาวจิราลักษ แพรรังสี กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
11. นางสาววนิดา ดาราฉาย  กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
 
ประธานกลาวแนะนําผูบริหารของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ไดแก 
1. นางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นางสาวจันทรจิรา แพรรังสี กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 
3. นายสาวจิราภรณ แพรรังสี กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 
4. นางจิตรา ทองสมุทร  ผูจัดการฝายการเงิน 
5. นางสาวกุณีอร กลาการขาย ผูจัดการฝายบัญชี 
6. นางสาวพัทธยา โงวสกุล  ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 

 
ประธานกลาวแนะนําผูสอบบัญชีและตัวแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ไดแก 
1. นายประวิทย วิวรรณธนานุตร  และ 
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล 

 
ประธานกลาวแนะนําที่ปรึกษาทางดานกฎหมายของบริษัทไดแก นายพลกฤษณ กฤษณสุวรรณ  

 
จากนั้น ประธานจึงใหเลขานุการ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 

เลขานุการแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นวา เลขานุการที่ประชุมไดจัดทํา
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่  29 เมษายน 2553 ถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งไดจัดสง
ใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553  
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เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ในระหวางการประชุมนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 142,000 หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด
จํานวน 300,857,004 หุน 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ดวยคะแนน
เสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 

 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง                                  300,857,004 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรอง       - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2553 และรับรองรายงานประจําป  

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2553  ปรากฏในรายงานประจําป 
2553 ของคณะกรรมการ ซึ่งไดจัดพิมพและปรากฏอยูในรายงานหนาที่ 53 ถึงหนาที่ 54 การวิเคราะหฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงาน ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนในรูปแบบ CD ROM พรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  สําหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาโดยสรุปเปนดังนี้     

 
 หนวย : ลานบาท 

ผลการดําเนินงาน ป 2553 
รายไดรวม 601.52 
รายไดจากการขาย 225.82 
รายไดจากการใหบริการเชา 375.70 
ตนทุนขายรวม  126.66 
ตนทุนการใหบริการเชาและขนสงรวม 270.19 
กําไรขั้นตน 204.67 
กําไรสุทธิ 57.84 
สินทรัพยรวม 1,748.02 
หนี้สินรวม 862.60 
สวนของผูถือหุน 885.42 

 
  เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฏวามีผูถือหุนเขารวมประชุมสอบถามดังนี้ 

คุณเฉลิมพล ตันสุนีย  ผูถือหุนรายยอย และตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามคณะกรรมการวา 
เมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานในป 2552 พบวาบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน แตในป 2553 กิจการของบริษัทมีผล
การดําเนินงานเปนกําไร ซึ่งเปนผลดีตอผูถือหุน จึงขอสอบถามคณะกรรมการวา ในป 2554 บริษัทมีนโยบายหรือแผนการ
ดําเนินงานอยางไร เพื่อรักษาระดับกําไรไว เพื่อใหเกิดประโยชนและผลดีตอผูถือหุนตอไป 
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นายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร ช้ีแจงขอซักถามโดยใหคําตอบวา 
คณะกรรมการของบริษัทคาดการณวาในป 2554 เศรษฐกิจโดยรวมยังคงมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง ประกอบกับ
ศักยภาพที่บริษัทมี รวมกับความมุงมั่นที่จะทํากําไรทั้งในเรื่องงานขายและการใหบริการเชา แนวโนมธุรกิจของบริษัทจะ
ยังคงดีอยางตอเนื่องอยางแนนอน โดยบริษัทจะหาสินคาใหม ๆ จากประเทศที่มีศักยภาพ เขามาเสริมงานขายใหผล
ประกอบการดียิ่งขึ้น ในปจจุบันนี้ บริษัทไดนําเขาเครื่องจักรจากประเทศจีนยี่หอ ZOOMLION เขามาจําหนาย และไดรับ
การแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย  สวนรายไดจากการใหบริการเชา บริษัทจะบุกตลาดงาน
เชาทั้งดานอุตสาหกรรมหนัก และกลุมพลังงาน ซึ่งเปนกลุมธุรกิจที่ยังมีแนวโนมขยายกิจการอยางตอเนื่องในป 2554 โดย
บริษัทเชื่อวา ผลประกอบการในป 2554 นาจะดีกวาป 2553 อยางแนนอน  

 เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2553 รวมถึงรายงานและขอมูลตาง 
ๆ ของบริษัทในรอบป 2553 และรับรองรายงานประจําปของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบดวยคะแนนเสียง  300,857,004  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับทราบดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

เลขานุการแถลงตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทฯไดจัดสงงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และรายงานของผูสอบบัญชี ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแลวนั้น 
โดยรายละเอียดปรากฏในหนาที่ 55 ถึงหนาที่ 107 จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบ
บัญชีของบริษัท และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวามีผูถือหุนเขารวมประชุมสอบถาม
ดังนี้  

คุณเฉลิมพล ตันสุนีย  ผูถือหุนรายยอย และตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามคณะกรรมการวา ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 15 เรื่องเจาหนี้การคาที่เพิ่มขึ้นในสวนของเจาหนี้การคาตางประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 24 
ลานบาทในป 2552 เปน 67 ลานบาทในป 2553 หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เทา ขอใหคณะกรรมการชี้แจงวา เจาหนี้การคาที่เพิ่มขึ้น
ดังกลาวเกิดจากรายการอะไร และเปนเจาหนี้ประเภทใดบาง   

 นายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร ช้ีแจงวา เจาหนี้การคาตางประเทศที่
เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เทาดังกลาว เกิดจากการที่บริษัทนําเขาสินคาจากประเทศจีนเพื่อมาจําหนาย และเปนสินคาระหวางทาง โดย
บริษัทซื้อโดยการเปด L/C และทํา T/R ตามเงื่อนไขเครดิตการชําระเงินที่ไดรับจากผูขาย  หนี้จํานวนดังกลาว จึงปรากฎอยู
ในรูปของเจาหนี้การคาตางประเทศ  

เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
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ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2553  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 300,857,004  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2553 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 
 เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับ
บริษัทขอ 56 กําหนดวา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําป หักออกดวยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน   
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นวา ใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธ ิ
สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวนเงิน  
48,039,242.64 บาท เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 2,401,962.13 บาท หรือรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ รวมเปนเงินสํารองสะสม 
จํานวน 10,829,452.62 บาท หรือรอยละ 2.41 ของทุนจดทะเบียน    

เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ 48,039,242.64 บาท จากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 
2,401,962.13 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 300,857,004  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2553 

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา ในป 2553 บริษัทมีผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนเงินจํานวน 48,039,242.64 บาท  คณะกรรมการของบริษัทจึงไดมีมติ
ใหเสนอตอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับป 2553 ในอัตราหุนละ 6 สตางค เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 
27,000,000 บาท หรือคิดเปนรอยละ 56.20 ของกําไรสุทธิประจําป 2553 ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของ
บริษัท ที่มีนโยบายจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ  
โดยบริษัทกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และมีกําหนด
จายเงินปนผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 
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เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุนละ 6 สตางค เปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 27,000,000 บาท  ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 300,857,004  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  
 เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทขอ 22 ซึ่งกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนง หน่ึงในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสาม
สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม สําหรับปนี้กรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตาม
วาระ จํานวน 4 ทานประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี   
 1) ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร   ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ    
 2) นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย     กรรมการ และรองประธานกรรมการ 
 3) นางวีระวรรณ บุญขวัญ       กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และ 
 4) นายชํานาญ งามพจนวงศ   กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร   
  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหแตงต้ังกรรมการ     
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระทุกทานกลับเขาเปนกรรมการของบรษิัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนผูที่มีความรูความสามารถ และ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อความกาวหนาของบริษัทมาโดยตลอด   

โดยขอใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาการแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคลดังนี้ 
 

6.1 แตงตั้งผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ใหดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวา ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
กรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 3) 

จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  

เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถอืหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ เปน
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง 300,717,004  เสียง คิดเปนรอยละ 99.9535 
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 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน         140,000 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0465
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
6.2  แตงต้ังนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย    ใหดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวานายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย    มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
กรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 3) 
 จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย    กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย    กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ เปน
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง 300,717,004  เสียง คิดเปนรอยละ 99.9535 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน        140,000 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0465

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
6.3 แตงตั้งนางวีระวรรณ บุญขวัญ   ใหดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท   พิจารณาแลวเห็นวานางวีระวรรณ บุญขวัญ     มีคุณสมบัติเหมาะสม
และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาว
ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3) 
 จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนางวีระวรรณ บุญขวัญ   กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งนางวีระวรรณ บุญขวัญ     กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระเปน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง 300,717,004  เสียง คิดเปนรอยละ 99.9535 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน        140,000 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0465

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
6.4 แตงตั้งนายชํานาญ งามพจนวงศ   ใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัท   พิจารณาแลวเห็นวานายชํานาญ งามพจนวงศ    มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ใน
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ตําแหนงกรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญ
ประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3) 
 จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายชํานาญ งามพจนวงศ   กรรมการที่ตองออกจากตําแหนง
ตามวาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งนายชํานาญ งามพจนวงศ   กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ
เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง 300,717,004  เสียง คิดเปนรอยละ 99.9535 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน        140,000 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0465

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2554 

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาโดยยึดตาม
หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่จะไดรับจากกรรมการ และการเปรียบเทียบกับคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในกลุม
ธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายไดและกําไรสุทธิใกลเคียงกันแลว มีมติใหเสนอตอ
ที่ประชุมผูถือหุน เพื่ออนุมัติคาตอบแทนกรรมการ โดยแยกเปนดังนี้ 
 1. คาตอบแทนรายเดือน  
 - ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000.00 บาท   
 - รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 30,000.00 บาท 
 - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท  
 2. เบี้ยประชุมตอครั้ง  
 -    ประธานกรรมการ จายครั้งละ 12,000.00 บาท   
 - รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจตรวจสอบ จายครั้งละ 
10,000.00 บาท  
  3. บําเหน็จกรรมการ  
 - เมื่อมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ใหจายบําเหน็จใหกับกรรมการทุกตําแหนง ในอัตรา 1 เทาของเบี้ยประชุม
กรรมการบริษัทที่กรรมการทานนั้นไดรับในแตละป  

สําหรับกรรมการที่ทําหนาที่มากกวา 1 ตําแหนง ใหรับคาตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตําแหนงที่สูง
กวาเพียงตําแหนงเดียว หากกรรมการทานใดที่ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารแลว จะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการอีก และกรรมการซึ่งไมสามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับเบี้ยประชุม และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการในวงเงินไมเกิน 4.0 ลานบาทตอป        และไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดขอสงสัยตางๆ  ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
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เลขานุการแจงวา ผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุนนับรวมกันได  250,010,000 หุน ถือวาเปนผูมีสวนได
เสียเปนพิเศษในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนราย
เดือนและคาเบี้ยประชุมกรรมการในวาระนี้ จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจํานวนเทากับ 
50,847,004 เสียง 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มมีติอนุมัติการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2554 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  ดวยคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 50,707,004  เสียง คิดเปนรอยละ  99.7247 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน      140,000 เสียง คิดเปนรอยละ     0.2753 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2554 

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปขอบังคับของบริษัท ขอที่ 49 กําหนดวา กิจการอันที่ประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป พึงกระทําตามขอ (5) คือ การแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท    คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด สําหรับสอบบัญชีสําหรบั
รอบปบญัชี 2554 ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผานมาตั้งแตป 2547 มีผลงานเปนที่นาพอใจมาตลอด จึงไดนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้ ใหผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง  
  1) พิจารณาแตงตั้งนายบรรจง  พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ 
  2) นายประวิทย วิวรรณธนานุตร   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ 
  3) นายเทอดทอง เทพมังกร     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 
  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทโดยใหมีอํานาจกระทําการรวมกัน หรือแตละคนตางมีอํานาจกระทําการไดเองโดยลําพังใน
การตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย และ กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 
เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,850,000.00 บาทตอป ซึ่งเปนจํานวนที่รวมคาตอบแทนสําหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและการ
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสดวยแลว และเปนจํานวนเงินที่เทากับปที่ผานมา ทั้งนี้ กรณีผูสอบบัญชีทั้งสามทานดังกลาว ไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และบริษัทยอยแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 

ผูสอบบัญชีทั้งสามทาน  ไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษทัยอย ผูบริหารหรือผูถือหุนราย
ใหญ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบ
การเงินของบริษัท     

เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีทั้งสามทานจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2554 และอนุมัติคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 1,850,000.00 บาท 
ตอป ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
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 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 300,857,004  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

เลขานุการไดสอบถามที่ประชุมผูถือหุนวา มีผูถือหุนทานใดตองการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม  ปรากฏ
วาไมมีมีผูถือหุนเขารวมประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม  จงึเรียนเชิญประธานที่ประชุมกลาวปดการ
ประชุม 
  ผศ.ดร. พิบูลย ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม กลาวขอบคุณผูถือหุนในนามของคณะกรรมการบริษัท  ที่ไดมอบ
ความไววางใจใหคณะกรรมการบริษัทบริหารกิจการของบริษัทตอไป และขอบคุณผูเขารวมประชุม ผูถือหุน และผูมีเกียรติ
ทุกทานที่กรุณาสละเวลาเขารวมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ และใหความมั่นใจวา 
คณะกรรมการทุกทานจะดูแลและบริหารกิจการของผูถือหุนทุกทานอยางดีที่สุด เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีกิจการที่จะหารือ
อีก ประธานจึงกลาวปดการประชุม และขอใหผูถือหุนทุกทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  
 
ปดประชุมเวลา 15.15 น. 
 
 
 

 
       

      ลงช่ือ.................................................ประธานที่ประชุม 
                      (ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร) 
                                            ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ               

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