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   รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ของ 
บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

 
วนัท่ีประชุม  :  วนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น. 
สถานท่ีประชุม :  หอ้งประชุม 220-221 ชั้น 2  ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค 

เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 บางนาใต ้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 439,254,221 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 58.042 ของ
 จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 757,057,874 หุน้ 

 
ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 46 

นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธ์ิ ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น พร้อมแนะน าทางหนีไฟของสถานท่ี
จดัการประชุมในคร้ังน้ี เพ่ือความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุม และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 
2562  ท่ีผ่านมาบริษทัไดปิ้ดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น  เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2562 มี
จ านวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 2,716 ราย 
 
ผูด้  าเนินการประชุม ไดช้ี้แจงถึงขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุม และวธีิการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดงัน้ี 
1.     การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหุน้หน่ึงหุน้ เป็นหน่ึงเสียง 
2.     ดงันั้นผูถื้อหุน้แต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรือจ านวนหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะมา 
3.    ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพ่ือใหเ้กิดความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนนในแต่ละวาระใหป้ฏิบติั ดงัน้ี 
3.1 ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะหรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอ่ืนตามท่ีประธานหรือคณะกรรมการ

บริษทัเสนอ ไม่ตอ้งท าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน และไม่มีความจ าเป็นตอ้งยืน่บตัรลงคะแนนใหก้บัเจา้หนา้ท่ี โดย
เจ้าหน้าท่ีจะเก็บรวบรวมบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เลขานุการท่ี
ประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้ยืน่บตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ีก่อนกลบั เพ่ือใหบ้ริษทัเก็บบตัรไวเ้ป็นหลกัฐานในการลงคะแนน
ของผูถื้อหุน้ 

3.2 หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความเห็นคดัคา้นหรืองดออกเสียง ขอใหท้ าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน พร้อมระบุจ านวนหุ้น
ท่ีตนถือรวมกบัจ านวนหุน้ท่ีตนไดรั้บมอบฉนัทะ และส่งบตัรลงคะแนนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือรวบรวมคะแนน 

 
รายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติม ปรากฏตามขอ้ปฏิบติั ส าหรับการประชุมท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ยล าดบัท่ี 5 

ประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ รวมทั้งแนะน า กรรมการ 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.   นางวรีะวรรณ บุญขวญั   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
7.   นางสาววนิดา ดาราฉาย  กรรมการ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั  
 
โดยนางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ และผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้เน่ืองจากตอ้ง 
เขา้รับการผา่ตดัท่ีโรงพยาบาล  ทั้งน้ีปัจจุบนับริษทัมีกรรมการ รวม 8 คน และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมมากกวา่ร้อยละ 90 
 
ในการประชุมคร้ังน้ี มีทีมผูบ้ริหารของบริษทัฯ จากทุกหน่วยงาน เขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี  
1. นายนพดล คุปตสรรค ์  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ ก ากบัดูแลธุรกิจขดุเจาะเสาเขม็ 
2. นางสาวเจนจิรา แพรรรังสี กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั ก ากบัดูแลธุรกิจการใหเ้ช่า 

เคร่ืองจกัร 
3. นางสาววไิล นกัวิฬา   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  
4. นางปาจรีย ์ศรีสุวรรณ   ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
5. นางจิตรา ทองสมุทร   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
6. นางสาวรัชดากร ทมินเหมย  ผูจ้ดัการฝ่ายสนบัสนุนงานบริหาร  
7. นายศุภณฐั ปกรณ์กิจวฒันา ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
        และฝ่ายอ่ืน ๆ เขา้ร่วมประชุมพร้อมกนัในคร้ังน้ี   
  
ประธานกล่าวแนะน าผูส้อบบญัชี และตวัแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั พีว ีออดิท จ ากดั ไดแ้ก่นายประวทิย ์ววิรรณธนา 
นุตร์ และนายบุญเกษม สารกล่ิน และแนะน าท่ีปรึกษาทางดา้นกฎหมายของบริษทัไดแ้ก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ เพื่อ 
ท าหนา้ท่ีดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษทั  จากนั้นประธานจึงให ้ 
นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธ์ิ ผูด้  าเนินการประชุม ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

ผูด้  าเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ เลขานุการท่ีประชุมได้
จดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม ซ่ึงได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียด และขอ้สงสยัต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ือง
อ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 8 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 32,868,871 หุน้ นบัเป็นจ านวนหุน้ท่ีเขา้ประชุม
รวม 488,365,136 หุน้   

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 

ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดว้ยคะแนนเสียง                                  488,365,136  เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00 
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ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง                   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            0.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นบตัรเสีย                0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 และรับรองรายงานประจ าปี  
ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ผลการด าเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2561  ปรากฏในรายงาน

ประจ าปี 2561 ของคณะกรรมการ ซ่ึงได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงาน ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code  พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบั
ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาโดยสรุปเป็น ดงัน้ี     

                    หน่วย : ลา้นบาท  
ผลการด าเนินงาน ปี 2561                   ปี 2560 

รายไดร้วม 905.70  1,157.40 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการรวม 916.90     927.00 
ก าไรขั้นตน้ -11.20    230.40 
ก าไรสุทธิ                       -163.30      30.40 
รายไดจ้ากการขายรวม 261.50    269.50 
ตน้ทุนจากการขาย 214.40     212.00 
ก าไรขั้นตน้จากการขาย 47.20      57.50 
รายไดจ้ากการขายรถเครนใหม่ XCMG 164.30    214.00 
ตน้ทุนจากการขายรถเครนใหม่ XCMG 138.30    191.70 
ก าไรขั้นตน้จากการขายรถเครนใหม่ XCMG 26.00                     22.30 
รายไดจ้ากการขายรถเครนเก่า 97.30                     55.50 
ตน้ทุนจากการขายรถเครนเก่า 76.10                     20.30 
ก าไรขั้นตน้จากการขายรถเครนเก่า 21.10                     35.20 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 372.50                   551.00 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 413.50                   534.90 
ก าไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -41.00                     16.10 
รายไดจ้ากงานฐานราก (เขม็เจาะ) 271.70                   336.90 
ตน้ทุนจากงานฐานราก (เขม็เจาะ) 289.00                   180.00 
ก าไรขั้นตน้จากงานฐานราก (เขม็เจาะ) -17.30                   156.90 
สินทรัพยร์วม 2,808.20                2,935.70 
หน้ีสินรวม 1,737.00                1,701.30 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม  1,071.20                1,234.50 

 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏ
วา่มีผูถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดดงัน้ี 

คุณอิรารมย ์อนันต์ ตวัแทนจาก อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุ้น สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ขอเรียนถาม 3 ประเด็น 
ส าหรับวาระพิจารณารับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 และรับรองรายงานประจ าปี ดงัน้ี 
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1.   ผลการด าเนินงานของปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เป็นจ านวนมาก เป็นเพราะสาเหตุใด 
2.   วธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีอยา่งไรบา้ง 
3.   ผูถื้อหุ้นสามารถคาดการณ์ไดไ้หมวา่ ในปี 2562 บริษทัฯ จะพลิกกลบัมามีก าไร และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุน้
ไดห้รือไม่ เน่ืองจากประมาณการรายไดข้องปี 2561 ถูกเล่ือนงานมาในปี 2562  

ประเด็นท่ี 1. คุณธงไชย  แพรรังสี  รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจง
รายละเอียดวา่  สาเหตุท่ีผลการด าเนินงานของปี 2561 ลดลงจากปี 2560  เน่ืองจากธุรกิจรับเหมางานดา้นฐานราก ทางผูว้า่
จา้งมีการเล่ือนงานออกไปประมาณ 6 - 7 เดือน จึงเกิดความล่าชา้ จากท่ีคาดการณ์ไวว้า่จะเร่ิมเขา้ท างานไดต้ั้งแต่ตน้ปี 2561   
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในปี 2561 

ประเด็นท่ี 2. คุณนพดล  คุปตสรรค์  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากัด ช้ีแจงว่า ในปี 2561 
บริษทัฯ ไดรั้บงานจากบริษทัผูว้า่จา้ง คือ บริษทั ซิโน -ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ทั้งโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู  ตามสัญญาจา้งงาน บริษทัฯ  ตอ้งเร่ิมท างานตั้งแต่เดือนมกราคม 
2561 แต่มีการเล่ือนเวลาท างานออกไป  โดยทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ไดส่้งมอบพ้ืนท่ีใหก้บั 
บริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ล่าชา้กวา่ก าหนด สาเหตุน้ี จึงท าใหบ้ริษทัฯ  ตอ้งเล่ือน
การเขา้พ้ืนท่ีเพื่อท างานออกไปอีกประมาณ 6 - 7 เดือน  บริษทัฯ ไดมี้การเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการขยายตวัของ
ธุรกิจ ทางดา้นทีมงาน และเคร่ืองจกัร  เม่ือปี 2560 บริษทัฯ  มีทีมงาน  8 -10 ทีม  แต่ในปี 2561 บริษทัฯ  มีทีมงานเพ่ิมข้ึน
เป็น 20 ทีม   ส่วนสาเหตุหลกัท่ีมีผล ต่อผลการด าเนินงานในปี 2561  เน่ืองจากปัจจุบนัโครงการรถไฟฟ้า ก าลงัอยูใ่นช่วง
ด าเนินงาน  ท าให้รายไดข้องปี 2561 จะถูกเล่ือนไปเป็นรายไดใ้นปี 2562 แทน  และจากเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ 
มีแผนส ารอง คือสะสมงาน Backlog ไว ้ และมีการวางแผนล่วงหน้า  เก่ียวกบัความล่าชา้ของผูว้่าจา้ง  เช่น  โครงการท่ี
บริษทัฯ  วางแผนไวว้่าจะเร่ิมงานไดต้ั้งแต่ ตน้เดือนมกราคม 2561  และมีบางโครงการท่ีมีการเล่ือนงานออกไป  จนถึง
ปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ 4 เดือน แต่บริษทัฯ ก็มีงานโครงการอ่ืนๆ รองรับอยู่  ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้นมีปัจจยั
ภายนอกท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ทั้งในเร่ืองการส่งมอบพ้ืนท่ีท างาน EIA และใบอนุญาตก่อสร้าง เป็นตน้  

ประเด็นท่ี 3. คุณธงไชย  แพรรังสี  รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั  ช้ีแจง
วา่ บริษทัฯ คาดการณ์วา่  ผลประกอบการของปี 2562  จะดีกวา่ปี 2561   เน่ืองจากงาน Backlog  ท่ีบริษทัฯ  มีอยูใ่นมือใน
ปัจจุบนัมีค่อนขา้งมาก ส่วนในเร่ืองของผลประกอบการจะพลิกกลบัมีก าไรหรือไม่นั้น ทางบริษทัฯ  ยงัไม่สามารถตอบได ้
ณ ตอนน้ี 

 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ือง
อ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมรับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 รวมถึงรายงานและขอ้มูลต่าง ๆ ของบริษทัในรอบปี 
2561 และรับรองรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงต่อไปน้ี 

 

ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดว้ยคะแนนเสียง                                  499,494,166 เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง                   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ            0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            0.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นบตัรเสีย                0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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ผูด้  าเนินการประชุม  แถลงต่อท่ีประชุมวา่  ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งงบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และรายงานของผูส้อบบญัชี ไปพร้อมกบั 
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้นั้น  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
ผูส้อบบญัชีของบริษทั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏ
วา่มีผูถื้อซกัถามรายละเอียดดงัน้ี 

คุณอิรารมย ์อนันต์ ตวัแทนจาก อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุ้น สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ขอเรียนถาม 2 ประเด็น 
ส าหรับวาระพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 
ดงัน้ี 
1.  จากงบการเงิน ในส่วนของเงินกูย้ืมในระยะสั้น และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในส่วนเงินกูย้ืมในระยะสั้น หมายเหตุ 4. 
หน้า 108 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายการหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ของปี 2561 ประมาณ 57 ลา้นบาท และปี 2560 
ประมาณ 32 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินให้กูย้ืมระยะสั้น แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และในหนา้ 109  เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในงบการเงินรวมปี 2561 เท่ากบั 54 ลา้นบาท และปี 2560 เท่ากบั 14 ลา้นบาท  และตรงหมายเหตุ
ขอ้ 9. หนา้ 115 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ของ บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ากดั  มีทุน 24,999,300 ลา้นบาท และมีการตั้ง
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า เป็นจ านวนเงินสุทธิ 0 บาท จึงตอ้งการทราบรายละเอียดวา่ท าไมถึงมีการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
2.  บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ากดั ในปัจจุบนัยงัมีรายไดอ้ยูห่รือไม่ 

ประเด็นท่ี 1.  คุณวิไล  นักวิฬา   ผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชี  ช้ีแจงรายละเอียดว่า  บริษทัฯ ตอ้งตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า  
เน่ืองจากบริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ากดั มีการลดการใหบ้ริการ และลดขนาดของธุรกิจลง ท าใหมี้ผลด าเนินงานขาดทุน 
แต่บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ากดั  ยงัมีสินทรัพยท่ี์ตอ้งคิดค่าเส่ือมราคา  จึงท าให้เกิดการขาดทุนเกินทุน  และบริษทั 
ดงักล่าวไดมี้การโอนธุรกิจงานเช่าให้กบั บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั  โดยท่ีเคร่ืองจกัรยงัไม่ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิให้กบั
บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั   เคร่ืองจกัร จึงจะมีค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าเส่ือมราคา ดอกเบ้ียเงินกูย้ืม และดอกเบ้ียลีสซ่ิง 
ท าให้รายไดล้ดลง   แต่มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ก าไรไม่สามารถชดเชยในส่วนของเงินปันผลผูถื้อหุ้นได ้  จึงตอ้งมีการ
ตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่า  และในส่วนของการกูย้ืมเงินจากบริษทัแม่ (บมจ.ชูไก)   เน่ืองจากบริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ากดั 
มีภาระท่ีตอ้งผ่อนช าระกบัทางสถาบนัการเงิน และไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอ  เพราะรายไดไ้ปอยู่ท่ีบริษทั เดอะเครน 
ระยอง จ ากดั ท าใหต้อ้งมีการการกูย้มืเงินจากบริษทัแม่  

 ผศ.ดร.พิบูลย ์  ลิมประภทัร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานท่ีประชุม ไดข้อให้คุณ
ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม  เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

คุณประวิทย ์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่  เน่ืองจากบริษทัฯ  มีการปรับโครงสร้าง
กลุ่มธุรกิจ ท าให้มีการเปล่ียนแปลง  การให้บริการทางธุรกิจของบริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ากดั มาอยูท่ี่บริษทั เดอะ
เครน ระยอง จ ากดั  ในส่วนของการให้บริการลูกคา้  แต่ในส่วนเคร่ืองจกัร ยงัไม่ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิมา  ดงันั้นบริษทั เดอะ
เครน แหลมฉบงั จ ากดั  จึงมีค่าใชจ่้าย  ค่าเส่ือมราคา  ค่าดูแล  ท าให้เกิดการขาดทุนมากว่าทุนท่ีมีอยู่  ท าให้เงินลงทุนใน
ราคาพาร์ ตอ้งตั้งดอ้ยค่าเป็นศูนย ์ เพราะวา่ส่วนของผูถื้อหุ้นติดลบมาก  ท าให้ตอ้งมีการกูย้ืมเงินจากบริษทัแม่  ทางผูส้อบ
บญัชีตอ้งมาประเมินกบัทางผูบ้ริหารวา่ บริษทัลูกไดย้บุลงแลว้  ท าใหไ้ม่มีแหล่งรายได ้ ดงันั้นโอกาสท่ีจะหาเงินตน้มาคืนมี
นอ้ย ท าให้ประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญใส่เขา้มา  เท่ากบัจ านวนท่ีขาดทุน (ติดลบ)  ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัลูก
จนกวา่บริษทัลูก จะมีการขายทรัพยสิ์นท่ีมีอยูอ่อกไป  ถา้ขายไดก้ าไรส่วนของผูถื้อหุน้เป็นบวก  ก็จะมีการ Reverse การดอ้ย
ค่าในส่วนน้ี ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาวา่จะเป็นไปตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่   
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ประเด็นท่ี 2.  คุณประวทิย ์ ววิรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ช้ีแจงรายละเอียดวา่ บริษทั เดอะเครน แหลม
ฉบงั จ ากดั  ยงัมีสินทรัพยอ์ยู่ แต่รายไดจ้ะไปอยู่ท่ีบริษทัท่ีท าการตลาดคือ บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั   ซ่ึงถา้บริษทั 
เดอะเครน ระยอง จ ากัด  มีการรับงานแลว้มีทรัพยสิ์นท่ีทางบริษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จ ากัด มีอยู่ ก็จะท าการเช่า
เคร่ืองจกัรจากทางบริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ากดั  

คุณทองสัมฤทธ์ิ  ล้ีจนัทรากุล ผูถื้อหุ้น ขอเรียนถามท่ีประชุม ส าหรับวาระพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 ดงัน้ี 
1. จากขอ้มูลพบวา่ บริษทัมีการผิดช าระหน้ีกบัทางสถาบนัการเงิน จึงตอ้งการทราบเก่ียวกบัสภาพคล่อง และวธีิการแกไ้ข 
ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

คุณธงไชย  แพรรังสี  รองประธานกรรมการ  กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  ช้ีแจงรายละเอียดวา่  การ
ผิดช าระหน้ีกบัทางสถาบนัการเงิน  ในอนาคตมีการวางแผนวา่จะขายเคร่ืองจกัรส่วนหน่ึงออกไป  น่าจะภายใน 1 - 2 เดือน
น้ี  ซ่ึงยอดของการขายเคร่ืองจกัรมีมูลค่าค่อนขา้งสูง  การขายเคร่ืองจกัรในคร้ังน้ี  เพ่ือตอ้งการลดภาระหน้ีท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั
ประมาณ 1,400 ลา้นบาท  จะสามารถช่วยลดหน้ีท่ีมีอยูไ่ดป้ระมาณ 1,000 ลา้นบาท    

 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ือง
อ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
  

ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดว้ยคะแนนเสียง                                  499,553,245 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง                   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นบตัรเสีย                0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงาน ประจ าปี 2561 
 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 2561 บริษทัฯ  มีทุนส ารองแลว้ 33,299,293.70  บาท คิดเป็นร้อยละ 4.40 ของทุนจดทะเบียน 
และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  ท่ีเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  ก าหนดวา่ บริษทัฯ  จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ใน
อตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบญัชีหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
และเงินส ารองต่างๆ นั้น  แต่เน่ืองจากบริษทัฯ  มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุน และเงินทุนหมุนเวยีนในธุรกิจรับเหมางาน
ฐานราก (เขม็เจาะ) เพ่ิมข้ึน  ในปี 2562  บริษทัฯ  จึงของดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 น้ี 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้  เห็นสมควรจดัสรรก าไรสุทธิ เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี  2561  เพ่ือน าไปใชเ้ป็นเงินลงทุนในธุรกิจรับเหมาฐานรากในปี 2562 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏ
วา่มีผูถื้อซกัถามรายละเอียดดงัน้ี 
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คุณอนุ วอ่งสารกิจ ผูถื้อหุ้น ขอเรียนถามท่ีประชุม  2 ประเด็น ส าหรับวาระพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2561 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 ดงัน้ี 
1.  จากสาเหตุท่ีงดจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษทัฯ มีการขาดทุน ตอ้งการทราบวา่บริษทัฯ มีก าไรสะสมเพียงพอท่ีจะจ่ายใน
ส่วนน้ีหรือไม่ เน่ืองจากเงินสดในงบแสดงฐานะการเงินจากเดิมประมาณ 21 ลา้นบาท ลดเหลืออยูป่ระมาณ 2 ลา้นบาท 
2.  สาเหตุท่ีไม่ไดจ่้ายเงินปันผลในปีน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ ก าไรลดลงหรือขาดทุนในปีน้ี สาเหตุเพราะวา่ลูกคา้ไดผ้ิดช าระหน้ี
หรือมีการเล่ือนส่งมอบพ้ืนท่ีงานออกไป ท าใหเ้งินปันผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บในปีน้ี ถึงเล่ือนออกไปเป็นของปีหนา้ และจะไป
รวมอีก 2 ปี ใช่หรือไม่  

ประเด็นท่ี 1 .  คุณธงไชย  แพรรังสี รองประธานกรรมการ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ช้ีแจง
รายละเอียดวา่ สภาพคล่องท่ีเห็นในปัจจุบนั ไม่น่าจะเป็นประเด็นท่ีน่าเป็นห่วงแต่อยา่งใด  เน่ืองจากท่ีการด าเนินงานอยูใ่น
ปัจจุบนัน้ียงัมีสภาพคล่องสามารถหมุนเวยีนไดอ้ยู ่

ประเด็นท่ี 2.  ผศ.ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร ประธานกรรมการ   กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานท่ีประชุม 
ช้ีแจงรายละเอียดวา่  ตามท่ีคุณนพดล คุปตสรรค ์กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ากดั ไดอ้ธิบายไวก่้อนหนา้
น้ีแลว้  ถึงสาเหตุท่ีบริษทัฯ  มีผลการด าเนินงานลดลง  เน่ืองจากทางผูรั้บเหมามีการส่งมอบพ้ืนท่ีล่าชา้กว่าท่ีก าหนดเป็น
ระยะเวลาหลายเดือน  ซ่ึงมีผลกระทบต่อต้นทุนและผลประกอบการของบริษัทฯ  และในปัจจุบันบริษัทฯ  ได้น า
ประสบการณ์ท่ีได ้มาใชว้างแผนในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ใหมี้ความแม่นย  ามากข้ึน ประกอบกบั Backlog ท่ีบริษทัฯ
มีอยู่ในอนาคต  ซ่ึงมีส่วนช่วยให้มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนของบริษทัฯ  ดีข้ึน เพราะฉะนั้นในอนาคต ทางบริษทั ฯ 
รับปากไดว้า่ บริษทัฯ  จะด าเนินธุรกิจใหดี้ยิง่ข้ึน  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่  ปรากฏ
วา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  
 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้  มีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิ  ส าหรับผลการ  ด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1  
มกราคม 2561  ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และอนุมติังดจ่ายปันผลประจ าปี จากผลการด าเนิน 
งานประจ าปี 2561  ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดว้ยคะแนนเสียง                                  499,553,245 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง                   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นบตัรเสีย                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 3 ท่านประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี   
 1)  นายธงไชย   แพรรังสี  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รองประธานกรรมการและกรรมการ    
 2)  นายวชัรินทร์   ดวงดารา  กรรมการอิสระ  
 3)  นายทฬัห์   สิริโภคี   กรรมการอิสระ  
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ทั้งน้ี นิยามกรรมการอิสระท่ีบริษทั ก าหนดข้ึน รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปี 2561 หัวขอ้โครงสร้าง
การจดัการ และเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอแต่งตั้งไม่เป็น
กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง  หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า  ไม่เป็นผูบ้ริหารวิชาชีพ 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ กบับริษทัและบริษทัยอ่ย 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
 ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้วา่ บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใน
คร้ังน้ี  ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้ วา่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของ
บริษทั รวมถึงเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถอนัเป็นประโยชน์แก่บริษทั จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น อนุมติั
แต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง  3  ท่านขา้งตน้  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไป
อีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ 

ผศ. ดร. พิบูลย ์ลิมประภทัร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานท่ีประชุม เชิญกรรมการท่ี
ตอ้งออกจากวาระและถูกเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต า แหน่งใหม่ทั้ง 3 ท่าน ออกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราว เพื่อใหก้ารลง
มติเป็นไปอยา่งอิสระ 
5.1 แต่งตั้ ง นายธงไชย แพรรังสี ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นวา่ นายธงไชย แพรรังสี มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งกรรมการ 
เป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
ล าดบัท่ี 3) 
 จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง นายธงไชย แพรรังสี กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมติัการแต่งตั้ ง นายธงไชย  แพรรังสี  รองประธาน
กรรมการกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   499,553,245  เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียง                 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                                     0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นบตัรเสีย                0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
5.2 แต่งตั้ ง นายวชัรินทร์ ดวงดารา ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นว่า นายวชัรินทร์ ดวงดารา มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่ง
กรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 
 จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวชัรินทร์ ดวงดารา กรรมการ ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
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ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัแต่งตั้ง นายวชัรินทร์ ดวงดารา กรรมการ ท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   499,553,092  เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.99 
 ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียง             153 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                                     0   เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นบตัรเสีย                0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
5.3  แต่งตั้ง นายทฬัห์ สิริโภคี ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั   พิจารณาแลว้เห็นวา่ นายทฬัห์ สิริโภคี มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งกรรมการ
เป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
ล าดบัท่ี 3) 
 จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายทฬัห์ สิริโภคี  กรรมการ ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแตง่ตั้ง นายทฬัห์ สิริโภคี  กรรมการ ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง                                   499,553,245  เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียง                0   เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                                     0   เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นบตัรเสีย                0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผศ. ดร. พิบูลย ์ลิมประภทัร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานท่ีประชุม เชิญกรรมการท่ี
ตอ้งออกจากวาระและถูกเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้หอ้งประชุมอีกคร้ัง 
 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2561 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาโดย
ยดึตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 41 ซ่ึงก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงิน
รางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน คณะกรรมการเห็นสมควรก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ใหส้อดคลอ้งกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัและ
ไดเ้ปรียบเทียบกบับริษทัท่ีมีขนาดรายไดแ้ละก าไรสุทธิใกลเ้คียงกนั โดยอตัราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
และบ าเหน็จกรรมการ ของปี 2562 เท่ากบัปี 2561 ท่ีผ่านมา ทั้งน้ี ผลตอบแทนทั้งปี จะตอ้งไม่เกินวงเงิน 5.0 ลา้นบาท ซ่ึง
เท่ากบัปี 2561  ท่ีผา่นมา  และไดผ้า่นการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  แลว้  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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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 ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏ
วา่มีผูถื้อซกัถามรายละเอียดดงัน้ี 

คุณอิรารมย ์อนนัต์ ตวัแทนจาก อาสาพิทกัษสิ์ทธ์ิผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ขอเรียนถาม ส าหรับวาระ
พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2561  ดงัน้ี 

1. ปีน้ีไม่มีการจ่ายปันผล แสดงวา่ปีน้ี ก็จะไม่มีการจ่ายบ าเหน็จใหค้ณะกรรมการใช่หรือไม่ 
ผศ.ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร ประธานกรรมการ    กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานท่ีประชุม ช้ีแจง

รายละเอียดวา่ บ าเหน็จกรรมการ จะจ่ายไดก็้ต่อเม่ือมีการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้เท่านั้น  
ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเร่ืองอ่ืนใด ผูด้  าเนินการ

ประชุม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
ผูด้  าเนินการประชุม แจง้วา่ ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงถือหุน้นบัรวมกนัได ้ 263,998,875 หุน้ ถือวา่เป็นผูมี้

ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และบ าเหน็จกรรมการในวาระน้ี จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี จึงมี
จ านวนเท่ากบั 235,554,370 เสียง 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2562 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั รายละเอียดตามท่ี
เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
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ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง      235,554,370 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง            0  เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                                 0       เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นบตัรเสีย                0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยการเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ของรายงานประจ าปี 2561   คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแลว้เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีสอบบญัชีของบริษทัเป็นปี 7 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ในรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยผูส้อบบญัชีทั้ ง 4 ท่าน
ดา้นล่าง ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทั  โดยมีรายช่ือผูล้งนามตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 

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

3) นางสาวชุติมา  วงษศ์ราพนัธ์ชยั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9622 และ/หรือ 
4) นายเกษม สารกล่ิน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11888 

 เปรียบเทียบค่าสอบบญัชีปี 2561 และปี 2562 ของบริษทั พีว ีออดิท จ ากดั  
                   หน่วย  : บาท 

ปี 
ค่าสอบทานสาม

ไตรมาส 
ค่าตรวจสอบ
ประจ าปี 

รวมเงินค่าสอบ
บญัชี 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

2561 930,000.00 1,870,000.00 2,800,000.00 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
2562 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 

 พร้อมกนัน้ี คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 ของ บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 
2,800,000.00 บาท ต่อปี  ซ่ึงค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นอตัราท่ีใกลเ้คียงกบับริษทัอ่ืนท่ีมีขนาดและลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกนั   

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่
มีผูถื้อซกัถามรายละเอียดดงัน้ี  

คุณอนุ  วอ่งสารกิจ  ผูถื้อหุน้ ขอเรียนถามท่ีประชุม 3 ประเด็น ส าหรับวาระพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี   ดงัน้ี 
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1.   ปีน้ีไม่มีการข้ึนค่าสอบบญัชีซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีดี เห็นไดจ้ากหลายๆ บริษทัท่ีมีการข้ึนค่าสอบบญัชี เพราะวา่ค่าครองชีพท่ี
สูงข้ึน จึงอยากสอบถามวา่ท่ีบริษทัฯ ไม่มีการข้ึนค่าสอบบญัชี แสดงวา่ในปีหนา้ภาระงาน ไม่น่าจะมากกวา่เดิมใช่หรือไหม 
หรือเพราะวา่ปีน้ีบริษทัฯ มีการขาดทุน  
2.   ขอทราบรายละเอียดวา่จะส่งผลกระทบอยา่งไร เพราะวา่เป็นธุรกิจท่ีรับรู้รายได ้ซ่ึงการรับรู้รายไดจ้ะเปล่ียนไปหรือไหม 
ถา้ปีหนา้มาดูในงบ มาตรฐานการบญัชีจะมีการเปล่ียนไปหรือไม่อยา่งไร 
3.   พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ เร่ืองค่าตอบแทนแรงงาน น่าจะมีผลกระทบกบัการค านวณมากข้ึน อยากทราบวา่ทาง
บริษทัฯ มีการค านวนหรือยงั เน่ืองจากเห็นวา่ปีน้ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน  

คุณประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั ช้ีแจงรายละเอียดทั้ง 3 ประเด็นดงัน้ี 
ประเด็นท่ี 1.  รายไดจ้ากบญัชีท่ีเก่ียวกบัการรับรู้รายไดท่ี้จะมีการเปล่ียนแปลงในเดือนมกราคม  2562 น้ีมีผลต่อ

บริษทัฯ  แต่จะกระทบมากหรือนอ้ยนั้นข้ึนอยูก่บัวา่บริษทัฯ มีรายไดม้ากนอ้ยเพียงใด ส่วนเร่ืองของค่าบริการนั้น บริษทัฯ 
มองวา่เป็นลูกคา้ท่ีใชบ้ริการมาเป็นระยะหลายปี และบริษทัฯ  เป็นบริษทัคนไทย ไม่ใช่บริษทัต่างชาติ ท าให้บริษทัฯ ปรับ
ราคาข้ึนในลกัษณะประนีประนอม บางคร้ังประมาณ 2 ปี หรือดูจากชัว่โมง เช่น ถา้ลูกคา้มีการขยายธุรกิจเติบโตมากข้ึน ปี
หนา้เราก็อาจจะมีโอกาสท่ีจะขอเพ่ิมค่าสอบบญัชีข้ึนได ้ซ่ึงเป็นสญัญาระหวา่งกนัวา่ ถา้บริษทัท่านเติบโต เราก็จะขอเติบโต
ไปพร้อมกบับริษทัฯ ดว้ย  

ประเด็นท่ี 2.  บริษทัฯ ของเราถือวา่กระทบนอ้ย เน่ืองจากเป็นธุรกิจบริการจะเป็นการปรับข้ึนเป็นขั้นๆ ซ่ึงธุรกิจ
บริการของเราจะเป็นไปตามขั้นตอน เช่น ถา้เป็นการยกรถ ก็จะมีการคิดค่าบริการขนส่งรถเครนก่อน และค่อยคิดค่าเช่าใน
การยก หรือในส่วนงานฐานราก งานเสาเข็มเจาะ ก็จะมีค่าบริการงานเจาะก่อน หรือการเทปูน เป็นตน้ ซ่ึงจะมีการแบ่งกนั
อย่างชดัเจน เราจะรับรู้รายไดเ้ม่ือการบริการจบในแต่ละขั้นตอนของงานนั้นๆ  แต่ในส่วนของค่าเช่า ปกติแลว้ผูเ้ช่าจะมี
ผลกระทบ เดิมท่ีเรามีการบนัทึกค่าเช่า แบ่งเป็นสัญญาเช่าการเงิน และสัญญาเช่าด าเนินงาน ซ่ึงสัญญาเช่าการเงินใหบ้นัทึก
เป็นทรัพยสิ์น แต่ต่อไปสัญญาเช่าท่ีเกิน 1 ปี ให้บนัทึกเป็นทรัพยสิ์นทั้งหมด และตดัเป็นค่าเส่ือมแทนท่ีจะคิดเป็นค่าเช่า แต่
ถา้รายไดใ้ดท่ีต ่ากวา่ 1 ปี จะใหล้งเป็นค่าเช่า  

ประเด็นท่ี 3.  กฎหมายมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 เมษายน 2562 ซ่ึงทางรัฐบาลน่าจะช่วยในส่วนน้ีซ่ึงถา้กฎหมาย
ประกาศให้ใชก่้อนเดือนเมษายน 2562 หมายความวา่ ผลกระทบทั้งหมดตอ้งลงภายในเดือนมีนาคม  ซ่ึงเดือนมีนาคม จะมี
ผลประกอบการแค่ 3 เดือน ดงันั้นการท่ีรัฐบาลประกาศในวนัท่ี 5 เมษายน 2562 นั้นจะลงในงบไตรมาสท่ี 2 ผลประกอบการ
ก็จะเป็น 6 เดือน ซ่ึงจะส่งผลกระทบนอ้ย เพราะบางบริษทัอาจจะขาดทุน แต่ของเราไดเ้ปิดเผยอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน มีอยูป่ระมาณ 4 ลา้นกวา่บาท 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่านจากบริษทั พีว ีออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ยประจ าปี 2562 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน ภายในส านกังานเดียวกนั  เป็น
ผูล้งลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบญัชี และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ยแทนผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวได ้และอนุมติัค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,800,000.00 บาท ต่อปี ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง  499,553,245  เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00   
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นบตัรเสีย                0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏวา่

มีผูถื้อซกัถามรายละเอียดดงัน้ี  
คุณอนุ วอ่งสารกิจ  ผูถื้อหุน้ สอบถามท่ีประชุม 6 ประเด็น ดงัน้ี 

1.   ในงบการเงิน ส่วนของหน้ีมีท่ีผิดนดัช าระอยูป่ระมาณ 69 ลา้นบาท เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหบ้ริษทัขาดทุนในปีท่ีแลว้ ซ่ึงมี
ความเก่ียวขอ้งกบัการเล่ือนงานของลูกคา้หรือไม่  
2.   เน่ืองจากทางบริษทัจะจ าหน่ายสินทรัพยบ์างส่วนออกไป เพ่ือใหมี้รายไดเ้กิดข้ึน อยากทราบวา่รายละเอียดของสินทรัพย์
ท่ีจะจ าหน่ายออกไปคืออะไร 
3.  หน้ีสินของปีทีผ่านมา บริษทัไดมี้การลดหน้ีสินระยะยาวไปแลว้ส่วนหน่ึง แต่วา่หน้ีสินระยะสั้นนั้นเพ่ิมข้ึน ทั้งในส่วน
เงินเบิกเกินบญัชี ท าให้หลายๆ ท่านกลวัว่าดอกเบ้ียจะเป็นขาข้ึนหรือไม่ ซ่ึงในรายละเอียดเห็นว่ามีการกูเ้งินจากบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง จึงอยากทราบรายละเอียดในส่วนน้ีเพ่ิมเติม 
4.   ปีน้ีในส่วนของเงินรับจากการขอคืนภาษีเงินไดล้ดลงมากจากปีท่ีผา่นมาเป็นเพราะวา่ บริษทัขาดทุนหรือเพราะสาเหตใุด 
5.   ในงบการเงิน มีการรับเงินจากสญัญาขายและเช่ากลบัคืน ประมาณ 100 ลา้นบาท จึงตอ้งการทราบรายละเอียดในส่วนน้ี
วา่เป็นอยา่งไร 
6.   ในส่วนของกิจการ อยากสอบถามว่าบริษทัมีความคาดหวงัและมองอนาคตของธุรกิจในปีน้ีอย่างไร เน่ืองจากบริษทั 
ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบังานฐานราก โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ่  จึงอยากทราบวา่ธุรกิจน้ีจะเติบโตข้ึนอยา่งไร เพราะเห็น
ไดจ้ากหลายบริษทั ในตลาดหลกัทรัพย ์มีการลงทุนและมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนพอสมควร และเสาเข็มเจาะโครงการรถไฟฟ้า มี
ความคืบหนา้อยา่งไรบา้ง และการขายรถเครนลอ็ตใหญ่ ตอนน้ีมีความคืบไปถึงไหน มีการขายออกไปหรือยงั 

คุณวไิล  นกัวฬิา  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  ช้ีแจงรายละเอียด ในประเด็นท่ี 1 - 5  ดงัน้ี 
ประเด็นท่ี 1.   เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายไดล้ดลง ส่งผลใหส้ภาพคล่องลดลงไปดว้ย ท าใหต้อ้งเล่ือนการช าระกบัทาง

สถาบนัการเงินออกไป 
ประเด็นท่ี 2.   บริษทัฯ มีการขายท่ีดิน เน่ืองจากบริษทัฯ มีการยา้ยสถานประกอบการใหม่ จึงท าการขายท่ีดินเดิม

ออกไป เพ่ือใหมี้ก าไรเพ่ิมข้ึน 
ประเด็นท่ี 3.   การกูเ้งินจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จะเป็นการกูเ้งินจาก คุณธงไชย  แพรรังสี ท่ีเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่

ของบริษทัฯ 
ประเด็นท่ี 4.   เน่ืองจากทางสรรพากรยงัไม่ไดคื้นเงินใหท้างบริษทัฯ เพราะมีรอบในการตรวจสอบการขอคืนภาษี  
ประเด็นท่ี 5.   เป็นเงินท่ีบริษทัไดน้ าเอาทรัพยสิ์นไปเช่าซ้ือ  เช่าท าลีสซ่ิง เพื่อน ามาเป็นกระแสเงินของบริษทัฯ ท า

ใหบ้ริษทัฯ มีเงินเขา้มา  
คุณธงไชย  แพรรังสี รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  ช้ีแจงรายละเอียดประเด็นท่ี 

6. ดงัน้ี 
ประเด็นท่ี 6.   ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ  1.แผนกขาย  2.แผนกเช่า และ 3.แผนกเข็มเจาะ 

ในปี 2562  ธุรกิจจะโตข้ึนพอสมควรจาก  3  เดือนท่ีผ่านมา ประกอบกบังาน Backlog ของงานเข็มเจาะท่ีบริษทัฯ  มีอยูใ่น
มือในปัจจุบนัมากพอสมควร ซ่ึงคาดวา่น่าจะโตข้ึนกวา่ 100 %  ส่วนแผนกขาย น่าจะมียอดขายเพ่ิมข้ึนมากในปีน้ี และใน
ส่วนของแผนกเช่า อาจจะมีผลกระทบต่อรายไดเ้ล็กนอ้ย เพราะจะมีการขายเคร่ืองจกัรออกไปชุดหน่ึง ซ่ึงมีมูลค่าค่อนขา้ง
สูง และปีน้ีแผนกเช่า ไดมี้การตั้งเป้าไวท่ี้ 500 ลา้นบาท และค่อนขา้งท่ีจะท าไดต้ามเป้าแลว้ 

คุณอิรารมย ์อนันต์ ตวัแทนจาก อาสาพิทักษ์สิทธ์ิผูถื้อหุ้น สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามท่ีประชุมว่า 
ในช่วงท่ีพดูถึงผลการด าเนินงาน ท่านประธานไดมี้การอธิบายเก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนับา้งหรือไม่อยา่งไร 
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ผศ.ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร ประธานกรรมการ  กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานท่ีประชุม ช้ีแจง
รายละเอียดวา่  ในเร่ืองของการปราบปรามการคอร์รัปชนั เช่ือวา่โดยจิตวญิญาณของพวกเราทุกคนมีอยูแ่ลว้ เพียงแต่วา่ 
ขณะน้ียงัไม่มีในลกัษณะการเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ในอนาคต บริษทัฯ  คิดวา่จะท าใหเ้ป็นรูปเป็นร่าง มีการเขียน
กติกาและขอ้บญัญติัใหช้ดัเจน 

 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติมหรือไม่  
ปรากฎไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมท่านใดสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  จึงเรียนเชิญประธานท่ีประชุมกล่าวปิดการ
ประชุม 
  ผศ.ดร. พิบูลย ์ ลิมประภทัร  ประธานท่ีประชุม  กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริษทั  ท่ีได้
มอบความไวว้างใจให ้คณะกรรมการบริษทั บริหารกิจการของบริษทัต่อไป และขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุน้ และผูมี้
เกียรติทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในคร้ังน้ี รวมถึงขอบคุณทีมงานทุก
ท่านท่ีร่วมแรงร่วมใจกนัท าหนา้ท่ี จนภารกิจคร้ังน้ีส าเร็จลงดว้ยดี โดยให้สัญญา และความมัน่ใจวา่ คณะกรรมการทุกท่าน
จะบริหารกิจการดว้ยความตั้งใจ รอบคอบ และดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกท่านอยา่งดีท่ีสุด และเป็นไปตามธรรมาภิ
บาลของบริษทั เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีกิจการท่ีจะหารืออีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่าน
เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ  

 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.  
 
 

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

 

            
  

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


