รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
ของ
บริ ษทั ชูไก จํากัด (มหาชน)
วันที่ประชุม
สถานที่ประชุม

:
:

ประธานที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุม
เริ่ มประชุมเวลา
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม

:
:
:
:

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.30 น.
ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์บี เลขที่ 2/4-5 หมู่ 14 ถนน
บางนา-ตราด กม. 6.5 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
14.30 น.
มีผถู ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองจํานวน 29 ราย และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจํานวน 22
ราย รวมเป็ น 51 ราย เป็ นจํานวน 418,963,733 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 66.8435 ของ
จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด 626,783,520 หุน้

ครบเป็ นองค์ ประชุมตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 46
ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิ ดการประชุม ได้มีผถู ้ ือหุน้ ทยอยเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และ
โดยการมอบฉันทะ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 55 ราย ถือหุน้ รวมทั้งสิ้น 419,149,107 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
66.873ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั
เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ พร้อมแนะนําทางหนีไฟของสถานที่จดั การประชุมในครั้งนี้ เพื่อความ
ปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้ปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 มีจาํ นวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งสิ้น 3,562 ราย
เลขานุการที่ประชุม ได้ช้ ีแจงถึงข้อปฏิบตั ิสาํ หรับการประชุม และวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้
1.
การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั หุน้ หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสี ยง
2.
ดังนั้น ผูถ้ ือหุน้ แต่ละท่านจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถือ หรื อจํานวนหุน้ ที่รับมอบฉันทะมา
3.
ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
3.1 ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรื อไม่มีความเห็นแสดงเป็ นอย่างอื่นตามที่ประธานหรื อคณะกรรมการ
บริ ษทั เสนอ ไม่ตอ้ งทําเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจําเป็ นต้องยืน่ บัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่
โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ ี่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เลขานุการ
ที่ประชุมขอให้ผถู ้ ือหุน้ ยืน่ บัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับ
เพื่อให้บริ ษทั เก็บบัตรไว้เป็ นหลักฐานในการ
ลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้
3.2 หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรื องดออกเสี ยง ขอให้ทาํ เครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจาํ นวน
หุน้ ที่ตนถือรวมกับจํานวนหุน้ ที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามข้อปฏิบตั ิสาํ หรับการประชุมที่ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสื อเชิญประชุม ตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วยลําดับที่ 6
ประธานเปิ ดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งแนะนํากรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษา
ทางกฎหมาย ที่เข้าร่ วมประชุม ดังนี้
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1. ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร
2. นายธงไชย แพรรังสี
3. นายวัชริ นทร์ ดวงดารา
4. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ
5. นางวีระวรรณ บุญขวัญ
6. นายเจษฎา พรหมจาต
7. นายชํานาญ งามพจนวงศ์
8. นางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี
9. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี
10. นางสาววนิดา ดาราฉาย

ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึ กษาผูบ้ ริ หาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ และผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั

ประธานกล่าวแนะนําผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที่เข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่
1. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นางสาวเจนจิรา แพรรังสี
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จํากัด
3. นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธิ์
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จํากัด
4. นางจิตรา ทองสมุทร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในอาวุโส
5. นางสาววิไล นักวิฬา
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
6. นางสาวรัชดากร ทมินเหมย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
7. นางปาจรี ย ์ ศรี สุวรรณ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
ประธานกล่าวแนะนําผูส้ อบบัญชีและตัวแทนของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด ได้แก่นายประวิทย์ วิวรรณธนา
นุตร์ และนายไกรสิ ทธิ์ ศิลปมงคลกุล และแนะนําที่ปรึ กษาทางด้านกฎหมายของบริ ษทั ได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ
จากนั้น ประธานจึงให้เลขานุการ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จดั ทํา
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จดั ส่ง
ให้ผถู ้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสื อเชิญประชุม ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557
เลขานุการได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 ด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมากดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่รับรอง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน

418,961,733 เสี ยง
0 เสี ยง
2,000 เสี ยง
-2-

คิดเป็ นร้อยละ 99.9995
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.0005

ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2557 และรับรองรายงานประจําปี
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2557 ปรากฏในรายงานประจําปี
2557 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จดั พิมพ์และปรากฏอยูใ่ นรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ซึ่งได้
จัดส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบ CD ROM พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ในรอบปี ที่ผา่ นมาโดยสรุ ปเป็ นดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ผลการดําเนินงาน
ปี 2557
ปี 2556
รายได้รวม
1,067.70
1,414.00
ต้นทุนขายและให้บริ การรวม
722.10
1,059.60
กําไรขั้นต้น
345.60
354.50
กําไรสุทธิ
236.40
72.60
รายได้จากการขายรวม
402.20
807.40
ต้นทุนจากการขาย
280.80
646.70
กําไรขั้นต้นจากการขาย
121.40
160.70
รายได้จากการขายรถเครนใหม่ซูมไลออน
327.40
758.50
ต้นทุนจากการขายรถเครนใหม่ซูมไลออน
252.60
626.50
กําไรขั้นต้นจากการขายรถเครนใหม่ซูมไลออน
74.80
132.10
รายได้จากการขายรถเครนเก่า
74.80
48.90
ต้นทุนจากการขายรถเครนเก่า
28.20
20.20
กําไรขั้นต้นจากการขายรถเครนเก่า
46.50
28.70
รายได้จากการให้บริ การเช่าและขนส่ง
665.50
606.60
ต้นทุนจากการให้บริ การเช่าและขนส่ง
441.20
412.90
กําไรขั้นต้นจากการให้บริ การเช่าและขนส่ง
224.20
193.70
สิ นทรัพย์รวม
2,726.20
3,095.00
หนี้สินรวม
1,312.20
1,913.00
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
1,413.00
1,182.00
เลขานุการได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2556 รวมถึงรายงานและข้อมูลต่าง
ๆ ของบริ ษทั ในรอบปี 2556 และรับรองรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากต่อไปนี้

ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่รับรอง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน

418,961,733 เสี ยง
0 เสี ยง
2,000 เสี ยง
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คิดเป็ นร้อยละ 99.9995
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.0005

ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า
ตามที่บริ ษทั ฯได้จดั ส่งงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และรายงานของผูส้ อบบัญชี ไปพร้อมกับหนังสื อ
เชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เลขานุการได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสี ยง
418,961,733 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่รับรอง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
2,000 เสี ยง
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 99.9995
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.0005

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2557 เป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 56 กําหนดว่า บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน
คณะกรรมการมีความเห็นว่า
ให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิสาํ หรับผลการ
ดําเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวนเงิน 119,912,434.19
บาท เป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย 5,995,621.71 บาท หรื อร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ รวมเป็ นเงินสํารองสะสมจํานวน
31,524,151.37 บาท หรื อร้อยละ 5.03 ของทุนจดทะเบียน
เลขานุการได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู ้
ถือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิจดั สรรกําไรสุทธิ สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวนเงิน 119,912,434.19 บาท เป็ นเงินสํารองตาม
กฎหมาย 5,995,621.71 บาท หรื อร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ รวมเป็ นเงินสํารองสะสมจํานวน 31,524,151.37 บาท หรื อร้อยละ
5.03 ของทุนจดทะเบียน ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสี ยง
418,961,733 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่รับรอง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
2,000 เสี ยง
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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คิดเป็ นร้อยละ 99.9995
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.0005

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญและเงินสด
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตรา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสํารองต่างๆ ทุก
ประเภทตามที่กฎหมายกําหนด
โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั กระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริ ษทั รวมถึง
ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นในอนาคตด้วย ทั้งนี้ บริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิสาํ หรับผลการดําเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
ถึง 31 ธันวาคม 2557 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจํานวนเงิน 119,912,434.19 บาท
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา อนุมตั ิการจ่ายปั นผล
เป็ นหุน้ สามัญและเงินสดดังนี้
5.1 จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 69,642,613 หุน้ (หกสิ บเก้าล้านหกแสนสี่
หมื่นสองพันหกร้อยสิบสามหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ใน อัตรา 9 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้
ปั นผล รวมเป็ นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 69,642,613.00 บาท (หกสิ บเก้าล้านหกแสนสี่ หมื่นสองพันหกร้อยสิ บสามบาท) หรื อคิด
เป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล 0.11111111 บาทต่อหุน้ ในกรณี ที่มีเศษหุน้ ตํ่ากว่า 9 หุน้ บริ ษทั ฯจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด
แทนการจ่ายหุน้ ปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.11111111 บาท
5.2 จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรา 0.01234568 บาทต่อหุน้ เพื่อรองรับภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่เกิดจากการจ่าย
ปั นผลเป็ นหุน้ สามัญ โดยคํานวณจากมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ จะได้รับปั นผลในรู ปหุน้ สามัญและเงินสด รวมเป็ นจํานวน 0.12345679 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินที่
บริ ษทั ต้องจ่ายในครั้งนี้ไม่เกิน 77,380,682.00 บาท (เจ็ดสิ บเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นหกร้อยแปดสิ บสองบาท) หรื อร้อย
ละ 64.53 ต่อกําไรสุทธิ และเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษทั
บริ ษทั จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้จากเงินปันผลรวมดังกล่าว โดยจะทําการหักภาษีจากเงิน
ปั นผลที่จ่ายเป็ นเงินสด
โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับหุน้ ปั นผลและเงินสดปั นผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจ่ายหุน้ ปัน
ผลและเงินสดภายใน วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
ทั้งนี้ การจ่ายปั นผลดังกล่าวจะดําเนินการ ภายหลังจากที่บริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงมีการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว
เลขานุการได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่ามีผถู ้ ือ
หุน้ ซักถามดังนี้
คุณอนุวตั ชินพิริยะ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามว่า บริ ษทั มีความจําเป็ นมากน้อยเพียงใด ทั้งที่มีกาํ ไรสะสมมากถึง
506 ล้านบาท แต่ยงั จ่ายปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ในปริ มาณน้อย รวมถึงยังปั นผลเป็ นหุน้ รวมถึงแจ้งว่า ในการดําเนินธุรกิจต่อไป
บริ ษทั มีความจําเป็ นต้องลงทุนในอนาคต จึงต้องการทราบว่า การลงทุนนั้นคืออะไร และบริ ษทั มีโครงการทําอะไรใน
อนาคต เพื่อจะได้ทราบว่า อนุมตั ิไปแล้ว จะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ จริ ง ๆ
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้คาํ ตอบว่า ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั จะ
มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเครื่ องจักร เพื่อธุรกิจให้บริ การเช่า ซึ่งถือเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ร้อยละ 55-60 ของธุรกิจ
ทั้งหมด ทั้งนี้ การปั นผลเป็ นหุน้ ท่านผูถ้ ือหุน้ จะมีโอกาสเก็บหุน้ ไว้เพื่อประโยชน์และสร้างความงอกเงยในอนาคตได้ดีกว่า
ส่วนแนวทางในอนาคต การทําธุรกิจปัจจุบนั บริ ษทั มีการซื้อรถเครนขนาดใหญ่ปริ มาณมากขึ้น การลงทุนจึงต้องมีการใช้
เม็ดเงินลงทุนสูงขึ้น ก้อนใหญ่ข้ ึน บริ ษทั จึงมีความจําเป็ นต้องสะสมเงินไว้เพื่อการลงทุนในเครื่ องจักร
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คุณอนุวตั ชินพิริยะ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยสอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริ ษทั มีการซื้อมา ขายไป รถเครนด้วยเช่นกัน
ขอทราบว่า เท่าที่ดาํ เนินการมา มีผลตอบแทนมากน้อยเพียงใด เกิดการด้อยค่าทรัพย์สินหรื อไม่เมื่อมีการขายออกไป เพราะ
รถเครนที่ขาย ได้นาํ มาให้บริ การเช่าแล้วระยะหนึ่ง ขายแล้วได้กาํ ไรหรื อขาดทุนอย่างไร เมื่อเทียบกันตอนที่ลงทุนซื้อเข้ามา
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้คาํ ตอบว่าปกติบริ ษทั จะซื้อรถเครนที่มีอายุการ
ใช้งานมาแล้วประมาณ 7-10 ปี เพื่อมาให้บริ การเช่า และสามารถใช้งานต่อไปได้อีกประมาณ 3-5 ปี ก็จะมีการตรวจสภาพ
รถ และพิจารณาขายออกไป โดยทัว่ ไปรถเครนที่ขายออกไป จะมีกาํ ไรราคาไม่ตกไปจากตอนที่ลงทุนซื้อเข้ามา ทั้งนี้ มูลค่า
รถเครนใช้แล้วในสต็อกของบริ ษทั เมื่อเทียบกับราคาตลาด ไม่เคยเกิดการด้อยค่า
คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามว่าบริ ษทั จะใช้เงินลงทุนเท่าไร ไปกับการซื้อรถเครนขนาดใหญ่
และในปริ มาณเท่าไร สําหรับโครงการลงทุนในปี 2558
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตอบว่าโดยนโยบายบริ ษทั บริ ษทั จะกันวงเงินไว้
ประมาณ 300-400 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่ องจักรใช้หมุนเวียนในธุรกิจให้บริ การเช่าของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยูก่ บั
จังหวะและโอกาสว่าจะมีรถเครนขนาดที่บริ ษทั ต้องการให้ลงทุนหรื อไม่ดว้ ย และหากดูจากมูลค่าสินทรัพย์ของบริ ษทั เงิน
ลงทุนที่กนั ไว้น้ ีถือว่าเหมาะสม
เลขานุการได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็ น 3,590 หุน้ นับเป็ นจํานวนหุน้ ที่เข้าประชุมรวม 418,967,323
หุน้
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิการจ่ายปั นผลจากกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นหุน้ สามัญของบริ ษทั และเป็ นเงินสด
ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
418,965,323 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
2,000 เสี ยง
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 99.9995
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.0005

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,784,419 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 626,783,520 บาท โดย
เป็ นการตัดหุน้ สามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล จากผลการดําเนินงานประจําปี 2556 จํานวน
899 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนบริ ษทั
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,784,419 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 626,783,520 บาท โดยเป็ นการตัด
หุน้ สามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล จากผลการดําเนินงานประจําปี 2556 จํานวน 899 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ดังนี้
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนรวม

:

626,783,520
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บาท (หกร้อยยีส่ ิ บหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสาม
พันห้าร้อยยีส่ ิ บบาท)

แบ่งเป็ น

:

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

:
:

626,783,520
1

หุน้ (หกร้อยยีส่ ิ บหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสาม
พันห้าร้อยยีส่ ิ บหุน้ )
บาท (หนึ่งบาท)

626,783,520

หุน้ (หกร้อยยีส่ ิ บหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสาม
พันห้าร้อยยีส่ ิ บหุน้ )
หุน้ บุริมสิทธิ์
:
หุน้
ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
เลขานุการได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู ้
ถือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,784,419 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 626,783,520 บาท โดยเป็ นการตัดหุน้ สามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล จากผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2556 จํานวน 899 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
418,965,323 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9995
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
2,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0005
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,783,520 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 696,426,133 บาท โดย
การออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่จาํ นวน 69,642,613 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับหุน้ ปันผล และพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,783,520 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 696,426,133 บาท โดยการออก
หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่จาํ นวน 69,642,613 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และเห็นสมควรอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์
สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนดังนี้
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนรวม

:

696,426,133

แบ่งเป็ น

:

696,426,133

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

:

หุน้ บุริมสิ ทธิ์

:

:

1
696,426,133
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บาท (หกร้อยเก้าสิ บหกล้านสี่ แสนสองหมื่นหก
พันหนึ่งร้อยสามสิ บสามบาท)
หุน้ (หกร้อยเก้าสิ บหกล้านสี่ แสนสองหมื่นหก
พันหนึ่งร้อยสามสิ บสามหุน้ )
บาท (หนึ่งบาท)
หุน้ (หกร้อยเก้าสิ บหกล้านสี่ แสนสองหมื่นหก
พันหนึ่งร้อยสามสิ บสามหุน้ )
หุน้

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
เลขานุการได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิม่ เติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู ้
ถือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,783,520 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 696,426,133 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่จาํ นวน 69,642,613 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
และเห็นสมควรอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามความเห็นของ
คณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
418,965,323 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
2,000 เสี ยง
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 99.9995
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.0005

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 69,642,613 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1
บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
เลขานุการได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวน 69,642,613 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปันผล ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
418,965,323 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
2,000 เสี ยง
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 99.9995
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.0005

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 22 ซึ่งกําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สําหรับปี นี้กรรมการบริ ษทั ที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม
วาระ จํานวนสี่ ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1) นายเจษฎา
พรหมจาต
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2) นายสุรินทร์
เปรมอมรกิจ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3) นางสาววนิดา
ดาราฉาย
กรรมการ และผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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4) นางสาวอัญญ์ชิสา

แพรรังสี

กรรมการ และผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แต่งตั้งกรรมการ
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ และ
ปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าของบริ ษทั มาโดยตลอด โดยขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ดังนี้
9.1 แต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาต ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่านายเจษฎา พรหมจาต มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้าที่ใตําแหน่งกรรมการเป็ นอย่างดีมา
โดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 4)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาต กรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เลขานุการได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ 179,284 หุน้ นับเป็ นจํานวนหุน้ ที่เข้าประชุมรวม
419,146,607 หุน
้
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาต กรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตาม
วาระ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
418,357,407 เสี ยง
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสี ยง
787,200 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
2,000 เสี ยง
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 99.8117ผู ้
คิดเป็ นร้อยละ 0.1878
คิดเป็ นร้อยละ 0.0005

9.2 แต่งตั้งนายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่านายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้าที่ในตําแหน่ง
กรรมการเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่
ส่งมาด้วยลําดับที่ 4)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งนายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งนายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
418,357,407 เสี ยง
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสี ยง
787,200 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
2,000 เสี ยง
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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คิดเป็ นร้อยละ 99.8117ผู ้
คิดเป็ นร้อยละ 0.1878
คิดเป็ นร้อยละ 0.0005

9.3 แต่งตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาววนิดา ดาราฉาย มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้าที่ในตําแหน่ง
กรรมการเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่
ส่งมาด้วยลําดับที่ 4)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
418,357,407 เสี ยง
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสี ยง
787,200 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
2,000 เสี ยง
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 99.8117ผู ้
คิดเป็ นร้อยละ 0.1878
คิดเป็ นร้อยละ 0.0005

9.4 แต่งตั้งนางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตําแหน่งกรรมการเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด
โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อเชิญ
ประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 4)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งนางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี กรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี กรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
418,357,407 เสี ยง
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสี ยง
787,200 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
2,000 เสี ยง
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 99.8117ผู ้
คิดเป็ นร้อยละ 0.1878
คิดเป็ นร้อยละ 0.0005

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2558
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พจิ ารณาโดยยึดตาม
หลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริ ษทั ซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกรรมการ และการเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษทั ในกลุ่ม
ธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน รวมถึงเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ที่มีขนาดรายได้และกาไรสุทธิใกล้เคียงกันแล้ว มีมติให้เสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการโดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบําเหน็จ
กรรมการของปี 2558 เท่ากับปี 2557 ที่ผา่ นมาซึ่งผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 แล้ว ทั้งนี้
ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2557 ที่ผา่ นมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- 10 -

1. ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000.00 บาท
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท
2. เบี้ยประชุมต่อครั้ง
- ประธานกรรมการ จ่ายครั้งละ 12,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจตรวจสอบ จ่ายครั้งละ
10,000.00 บาท
3. บําเหน็จกรรมการ
- เมื่อมีการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบําเหน็จตามความเหมาะสมให้กบั กรรมการ
ทุกตําแหน่ง แต่ท้ งั นี้ ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท
สําหรับกรรมการที่ทาํ หน้าที่มากกว่า 1 ตําแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตําแหน่งที่สูงกว่าเพียงตําแหน่ง
เดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริ หารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ
อีก และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่ วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่
เกิน 5,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2557 ที่ผา่ นมา และได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่า
มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามดังนี้
คุณอนุวตั ชินพิริยะ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ฝากข้อสังเกตให้คณะกรรมการทุกท่าน ซึ่งเป็ นผูด้ าํ เนินงานแทนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
เป็ นผูล้ งทุนในหุน้ บริ ษทั และให้คณะกรรมการเป็ นผูบ้ ริ หารกิจการแทน ขอฝากความหวังให้ทาํ งานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริ ต ด้วยความตั้งใจและอุตสาหะที่ดี ให้ทุกท่านทุ่มเททําสิ่ งที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ให้ธุรกิจมีการเติบโตก้าวหน้า
ต่อไป หวังว่าจะตระหนักว่า การลงทุนของผูถ้ ือหุน้ ก็ตอ้ งการเงินปั นผลที่ดีข้ ีน
ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการ และประธานกรรมการ ให้คาํ ตอบว่าขอบคุณที่ให้คาํ แนะนํา สิ่ งที่ท่านผูถ้ ือ
หุน้ แนะนํา เป็ นสิ่ งที่คณะกรรมการชุดนี้ยดึ มัน่ และถือปฏิบตั ิมาโดยตลอด ตนเองมัน่ ใจในคณะกรรมการชุดนี้ ในเรื่ องความ
อุตสาหะ ความสามารถและการบริ หารงานอย่างโปร่ งใส ขอให้มนั่ ใจได้
เลขานุการได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด เลขานุการ จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาลงมติ
เลขานุการแจ้งว่า ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ซึ่งถือหุน้ นับรวมกันได้ 296,956,131 หุน้ ถือว่าเป็ นผูม้ ีส่วนได้
เสี ยเป็ นพิเศษในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนราย
เดือน ค่าเบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการในวาระนี้ จํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจาํ นวนเท่ากับ
122,190,476 เสี ยง
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2558 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
122,188,476
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
0
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
2,000
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558
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เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.9984
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.0016

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 49 กําหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ประจําปี พึงกระทําตามข้อ (5) คือ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด สําหรับสอบบัญชีรอบปี บัญชี
2558 ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นปี ที่สอง โดยผูส้ อบบัญชีลาํ ดับที่ 1 และ 2 ด้านล่างปฏิบตั ิงาน
เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั เป็ นระยะเวลา 7 ปี และ 5 ปี ตามลําดับ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ผถู ้ ือ
หุน้ พิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้
1) นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรื อ
2) นายบรรจง
พิชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรื อ
3) นายเทอดทอง เทพมังกร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรื อ
4) นายไกรสิ ทธิ์ ศิลปมงคลกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยให้มีอาํ นาจกระทําการร่ วมกัน หรื อแต่ละคนต่างมีอาํ นาจกระทําการได้เองโดยลําพังใน
การตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และ กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558
เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,420,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็ นจํานวนที่รวมค่าตอบแทนสําหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและการสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสด้วยแล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา 220,000 บาท ทั้งนี้ ในกรณี ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีท่านอื่น ภายในสํานักงานเดียวกัน เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงาน
การตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
ผูส้ อบบัญชีท้ งั สี่ ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษทั
เลขานุการได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีท้ งั สี่ ท่านจากบริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจําปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่น ภายในสํานักงานเดียวกัน
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแทน
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,420,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
419,144,607
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9995ผู ้
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
2,000
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0005
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ 2,500 หุน้ นับเป็ นจํานวนหุน้ ที่เข้าประชุมรวม
419,149,107 หุน้
เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามเรื่ องอื่นใดเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏ
ว่ามีผถู ้ ือหุน้ ซักถามดังนี้
คุณประโยชน์ เรื องสรรค์ ผูร้ ับมอบอํานาจจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามว่า การต่อต้านการคอร์รัปชัน่
โดยสมาคมส่งเสริ มกรรมการบริ ษทั ไทย หรื อ IOD ที่ได้จดั ตั้งโครงการ แนวร่ วมปฏิบตั ิการภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริ ต ขอถามว่า บริ ษทั มีความคืบหน้าในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่ องนี้อย่างไรบ้าง
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ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการ และประธานกรรมการ ตอบว่านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เป็ นนโยบายที่
บริ ษทั ให้ความใส่ใจมาตลอด และขอให้คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นผูช้ ้ ีแจงเพิ่มเติม
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่าเป็ นนโยบายที่บริ ษทั กําชับกับผูบ้ ริ หารมา
อย่างต่อเนื่อง ให้มีการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ โดยบริ ษทั จะประสานและมีกิจกรรมร่ วมกับตลาด
หลักทรัพย์ให้มากขึ้น ปั จจุบนั บริ ษทั ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานสื่ อสารองค์กร ซึ่งจะดูแลทั้งเรื่ องงานนักลงทุนสัมพันธ์ งาน
สื่ อสารองค์กร และกิจกรรม CSR จะมีการเข้าไปทํางานสัมพันธ์กบั หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ให้มากขึ้น ซึ่ง
รวมไปถึงกิจกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ด้วย คาดว่าจะเริ่ มมีกิจกรรมชัดเจนในปี 2558 โดยจะรายงานความคืบหน้าให้
ทราบต่อไป
คุณโสรัตน์ วณิ ชวรากิจ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย กล่าวแสดงความขอบคุณที่พยายามรักษาผลประโยชน์และผล
ประกอบการให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกคน เรารู ้วา่ มีความยากลําบากทางเศรษฐกิจ แต่ท้ งั ผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการได้ฝ่าฟันจนมี
กําไรมากขึ้น ปี 2557 ที่ผา่ นมาถือว่ายากในการทําธุรกิจ แต่ชูไกก็ทาํ ให้กาํ ไรมากกว่าปี ก่อน เชื่อว่าปี 2558 น่าจะได้กาํ ไรมาก
ขึ้นไปอีกตามความคาดหวัง เรารู ้วา่ เศรษฐกิจภาคธุรกิจกําลังเงียบ และชูไกเองก็เก่งในเครื่ องมือเครื่ องจักรภาคธุรกิจ แต่
ตอนนี้ภาครัฐมีงบประมาณออกมาเรื่ อย ๆ และมากขึ้น ชูไกอาจไม่เก่งมากเรื่ องงานภาครัฐ ถามว่าเราจะสามารถไปแย่งเค้กที่
หอมหวานนี้ได้อย่างไรบ้าง เช่น โครงการมอเตอร์เวย์ปีนี้ออกมา 3 สาย 100,000 กว่าล้านบาท ชูไกจะมีโอกาสสักร้อยละ 1
ได้ไหม ที่จะได้ยอดผลประโยชน์ให้กบั บริ ษทั คือสัก 1,000 ล้านบาท
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แจ้งว่าบริ ษทั ทํารถเครนให้เช่า อาจไม่ตรงกับงาน
ภาครัฐที่กาํ ลังออกมา 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็ นงาน infrastructure แต่ฝ่ายบริ หารมองเห็นประเด็น โดยในระยะนี้ไปถึง 3-5 ปี
ได้วางนโยบายเน้นไปที่โครงการภาครัฐ หรื อแม้แต่ประสานกับผูร้ ับเหมารายใหญ่ เพื่อขายประภทของเครื่ องจักรให้
กว้างขวาง หลากหลายขึ้น เช่น กลุ่มรถขุด รถเจาะ หรื อแม้แต่รถยกตูค้ อนเทนเนอร์ นอกเหนือจากรถเครนที่มีอยู่ หากถาม
ว่าเรามีโอกาสที่จะได้งานภาครัฐตามที่ถามมาหรื อไม่ มีความเป็ นไปได้ โดยต้องดูวา่ ผูร้ ับเหมาหลักรายใดจะได้งานมา
เนื่องจากบริ ษทั ไม่ได้ทาํ ธุรกิจเป็ นผูร้ ับเหมาโดยตรง ส่วนงานโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับงานของภาครัฐ
บริ ษทั น่าจะต่อยอดธุรกิจไปได้
คุณโสรัตน์ วณิ ชวรากิจ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย แจ้งว่าหวังว่าจะมีความเป็ นรู ปธรรมให้เห็นในปี นี้ เพราะเป็ นความท้า
ทายใหม่ ๆ และเป็ นความท้าทายที่จะสร้างเม็ดเงินให้กบั บริ ษทั ด้วย และแสดงความเห็นด้วยที่บริ ษทั บอกว่า จะคงสภาพ
คล่องไว้ เพือ่ การลงทุนในเครื่ องจักรต่าง ๆ อย่างไรก็ตามในตลาดสมัยใหม่มีทางเลือกมากขึ้น เช่นการออกไป M&A ไป
TAKEOVER ไม่แน่ใจว่าการซื้อเครื่ องจักรโดยตัวเองจะมีราคาแพงกว่าการไปซื้อธุรกิจที่มีเครื่ องจักร มีตลาด มีความ
ชํานาญเฉพาะด้าน เช่นมีเข็มเจาะ เปลี่ยนมุมมองจากการซื้อสิ นค้า เป็ นซื้อบริ ษทั จะมีโอกาสเติบโตมากกว่ากันไหม ฝากให้
บริ ษทั ช่วยพิจารณาด้วย เพราะถือเป็ นเปลี่ยนแปลงทั้ง ORGANIC GROWTH และ INORGANIC
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร การเข้าไป M&A เป็ นทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้าง
การเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ และอยูใ่ นแนวคิดที่บริ ษทั จะดําเนินงานในอนาคต แต่การทําอะไรที่ยงั ไม่มีความพร้อม ก็
ต้องระมัดระวัง บริ ษทั มีแผนที่จะทําธุรกิจที่สามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจปั จจุบนั ตามห่วงโซ่ธุรกิจ เช่นการทําโรงเรี ยนสอน
การควบคุมรถเครนและเครื่ องจักร ซึ่งถือเป็ นการเพิ่มศักยภาพในด้านบุคลากรให้กบั ทั้งบริ ษทั เองและลูกค้า อย่างไรก็ตาม
การเริ่ มดําเนินการเอง อาจใช้เวลานาน ดังนั้น การเข้าไปร่ วมเป็ นหุน้ ส่วนทางธุรกิจกับผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญอยูแ่ ล้ว น่าจะทํา
ได้รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพมากกว่า แต่การดําเนินการเหล่านี้ก็ตอ้ งใช้เวลาในการศึกษา และหาหุน้ ส่วนทางธุรกิจที่
เหมาะสม
คุณโสรัตน์ วณิ ชวรากิจ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย แจ้งว่าในฐานะผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง อยากจะเห็นโครงสร้างการถือหุน้ ของ
บริ ษทั ที่มีโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ เป็ นบริ ษทั ใหญ่ที่เป็ นลูกค้าของบริ ษทั อยูแ่ ล้ว เช่น ปตท.และอื่น ๆ เนื่องจากลูกค้าเหล่านี้ ใช้
บริ การเครื่ องจักรจากเรา และเราเป็ นบริ ษทั เดียวในตลาดหลักทรัพย์ที่มีเครื่ องจักรชัดเจนขนาดนี้ ลูกค้าเหล่านี้ควรมองเห็น
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ถึงศักยภาพที่บริ ษทั มี และต้องการจะเข้ามาถือหุน้ บริ ษทั บ้าง หรื อการเสนอขายหุน้ ออกใหม่ แก่บุคคลในวงจํากัด
(PRIVATE PLACEMENT/PP) เพื่อให้บริ ษทั มีความได้เปรี ยบในตลาดทุนมากกว่าบริ ษทั จํากัดทัว่ ไป เราใช้อุปกรณ์ที่มี
ประสิ ทธิภาพเหล่านี้ในฐานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนน้อยเกินไปหรื อไม่
ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการ และประธานคณะกรรมการ ขนาดของบริ ษทั ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 600 กว่า
ล้าน ถือว่าเป็ นบริ ษทั ที่ไม่ใหญ่นกั บริ ษทั ขนาดใหญ่อาจให้ความสนใจไม่มากนัก แต่ไม่ได้หมายความว่า จะเป็ นไปไม่ได้
ในอนาคต ส่วนการทํา PP รองประธานกรรมการได้มีการพูดคุยเรื่ องนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หลายครั้ง อาจมี
ประเด็นที่สามารถเสริ มได้
คุณธงไชย แพรรังสี กรรมการ รองประธานคณะกรรมการ และที่ปรึ กษาผูบ้ ริ หาร กล่าวว่าปั จจุบนั บริ ษทั มีหลาย
นโยบายที่ตอ้ งการจะทํา แต่อาจยังมีประเด็นและปั ญหาอยูบ่ า้ ง เรามีการมองหาหุน้ ส่วนทั้งในและต่างประเทศ การที่จะเข้า
ไปซื้อบริ ษทั ที่ทาํ ธุรกิจคล้าย ๆ กับบริ ษทั เป็ นแนวความคิดที่ดี แต่ผขู ้ ายคงไม่ตอ้ งการขายบริ ษทั ตนเองในราคาตํ่าแน่นอน
เพราะหากคิดว่าธุรกิจตนเองยังเดินต่อไปได้ เรามีการเจรจากับหลายบริ ษทั แต่ยงั ไม่คืบหน้าเท่าไรนัก เรามีการคุยกันเรื่ อง
การร่ วมทุนกับบริ ษทั ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสนใจจะเข้ามาทําธุรกิจกับเรา แต่ยงั ต้องดูเรื่ องความพร้อม ประเด็นด้าน
เอกสาร และอื่น ๆ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งใช้เวลา ส่วนในเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ฝากให้ดาํ เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และมี
คุณธรรม ขอให้ผถู ้ ือหุน้ วางใจได้ เพราะนี่คือหลักในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เรายํ้าเสมอกับผูบ้ ริ หารและพนักงานทุก
ระดับ ให้มีการทํางานทุกขั้นตอนอย่างซื่อสัตย์และมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกคน
คุณโสรัตน์ วณิ ชวรากิจ ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย สอบถามถึงการบริ หารจัดการภายใน โดยแจ้งว่าเนื่องจากตนเองก็ทาํ
ธุรกิจ จึงทราบดีวา่ เราต้องการไขว่คว้าโอกาสทุกโอกาสให้เป็ นของเรา แต่ถามว่าเราพร้อมขนาดไหน ขอถามว่า ปี ที่ผา่ นมา
เรามีการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริ หารกิจการภายในอย่างไรบ้างที่เป็ นรู ปธรรม
เราเก่งขึ้นในด้านใดบ้าง
เช่น
ประสิ ทธิภาพในการเดินไปให้ถึงเป้ าหมาย ยอดการดําเนินงานรายบุคคล การประหยัดต่อหน่วยธุรกิจ ซึ่งสามารถชี้แจงให้
เห็นเป็ นตัวชี้วดั หลักได้อย่างชัดเจนว่าเราดีข้ ึน ผลกําไรที่ดีข้ ึนอาจเกิดจากจังหวะตลาด แต่ประสิ ทธิภาพที่ดีข้ ึนเกิดจากการ
บริ หารจัดการภายใน และปี 2558 อะไรคือความท้าทายของการเพิ่มประสิ ทธิภาพของแผนธุรกิจในปี นี้ โดยยังไม่ตอ้ งมอง
ว่าตลาดจะมีแนวโน้มอย่างไร แต่เรากําลังจะพัฒนาประสิ ทธิภาพของสิ นทรัพย์ภายในของเราอย่างไรบ้าง รวมถึง อยากให้
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งต่อไป ผูถ้ ือหุน้ มีโอกาสได้สมั ผัสบรรยากาศของกิจการของบริ ษทั หากเป็ นไปได้ อาจเป็ นการ
ประชุมในช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายพาผูถ้ ือหุน้ เยีย่ มชมกิจการ หรื ออาจประชุมที่สถานที่ประกอบการของบริ ษทั เลยก็ได้ เพื่อให้
ผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า บริ ษทั กําลังทําอะไร เหนือกว่าคู่แข่งอย่างไร เชื่อว่าผูถ้ ือหุน้ น่าจะได้รับความประทับใจมากกว่าการมา
ประชุมอย่างเดียว
ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการ และประธานคณะกรรมการ แจ้งว่าเป็ นความคิดที่ดี หากมีโอกาสก็ตอ้ งการ
จะทําเช่นนั้น แต่ปัจจุบนั สถานประกอบการของบริ ษทั ยังไม่สามารถอํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ได้อย่างเพียงพอ หาก
จะให้มีการจัดการประชุมที่บริ ษทั เนื่องจากมีท้ งั โรงซ่อม และอื่น ๆ แต่ในอนาคต ก็น่าจะเป็ นไปได้ อย่างไรก็ตามหากผูถ้ ือ
หุน้ ต้องการเห็นกิจการของบริ ษทั ก็อาจจะลองประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องดู
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่าบริ ษทั มีโครงการในการทําประชาสัมพันธ์
องค์กรต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนต่าง ๆ โดยจะมอบหมายให้หน่วยงานสื่ อสารองค์กรของบริ ษทั ศึกษาความเป็ นไปได้และ
ความเหมาะสม หรื อช่วงเวลาที่จะโครงการพาผูถ้ ือหุน้ เยีย่ มชมกิจการของบริ ษทั อาจเป็ นการพาไปยังหน่วยงานที่แหลม
ฉบัง หรื อระยอง ส่วนที่ถามว่าเราดีข้ ึนอย่างไรจากปี ที่ผา่ นมาอย่างไร ขอชี้แจงว่าเรามีรายได้เติบโตขึ้นจากการให้บริ การเช่า
ถึงแม้รายได้จากการขายจะลดลงไป แต่อตั รากําไรขั้นต้นหรื อ GROSS MARGIN ดีข้ ึน โดยเกิดขึ้นจากการที่ฝ่ายจัดการได้
ดําเนินการใน 2 ส่วนคือการควบคุมต้นทุนของเครื่ องจักรในการหารายได้ ควบคุมทรัพยากรที่ใช้ในการทํางาน เรามีอตั รา
การใช้เครื่ องจักรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง มีตน้ ทุนตํ่ากว่า ก่อนหน้านี้ บริ ษทั อาจเช่าเครื่ องจักรจาก
บริ ษทั ให้เช่าเครื่ องจักรขนาดเล็ก หากปริ มาณไม่เพียงพอ แต่ปัจจุบนั บริ ษทั ซื้อมาเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของตนเอง
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-

บริ ษทั มีการพัฒนาด้านบุคลากร โดยมีการว่าจ้างผูบ้ ริ หารชาวต่างชาติมาร่ วมงานกับบริ ษทั เพื่อให้มีการปรับปรุ ง
การทํางาน ให้มีข้นั ตอนที่ชดั เจน ลดเวลา และการสูญเสี ยด้านอื่น ๆ ให้นอ้ ยลง

-

บริ ษทั สามารถทํากําไรสุทธิได้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา อันเนื่องมาจากการบริ หารโครงสร้างต้นทุน และอัตราการทํา
กําไรทั้งด้านงานขายและงานเช่า เมื่อมีการควบคุมต้นทุน จะทําให้ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

-

นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาํ หนดเป้ าหมายให้มีการสร้างความยัง่ ยืนในการประกอบธุรกิจ โดยดําเนินการใน 4 มิติ
ได้แก่ดา้ นการเงิน ด้านการตลาด ด้านบริ หาร และด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน จะเน้นด้านการสร้างความ
เจริ ญเติบโตทั้งรายได้ และกําไร เช่นการหาตลาดใหม่ หาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทํา
กําไร ควบคุมด้านต้นทุนให้ชดั เจน ถึงแม้รายได้อาจลดลง ก็จะไม่ได้ส่งผลต่อธุรกิจของบริ ษทั รุ นแรง

ด้าน

การตลาด จะเน้นเรื่ องสัญลักษณ์การค้ายีห่ อ้ THE CRANE ให้เป็ นสัญลักษณ์ที่มีมูลค่า เป็ นที่เชื่อถือ และยอมรับ มี
ประสบการณ์และคุณภาพการให้บริ การมายาวนาน โดยต้องสร้างความชัดเจนให้เห็นว่า เราแตกต่างจากคู่แข่ง
อย่างไร ทําไมจึงต้องนึกถึง และเลือกเรา ด้านการให้บริ การ บริ ษทั จะเน้นให้มีการฝึ กอบรมพนักงาน เพื่อให้มี
การให้บริ การที่เป็ นเลิศ ตรงเวลา ได้มาตรฐาน มีความเป็ นสากล และในด้านทรัพยากรบุคคล จะเน้นพัฒนา
บุคลากร และมีการเตรี ยมการด้านการสื บทอดตําแหน่ง (SUCCESSION PLAN) เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
สื บทอดความรู ้ ความสามารถและทดแทนกันได้ในทุกระดับ
-

ปี 2558 บริ ษทั ได้เริ่ มมีการขยายฐานธุรกิจ ได้แก่การให้บริ การรถยกตูค้ อนเทนเนอร์ การให้บริ การยกติดตั้งระดับ
สากล (INTERNATIONAL LIFT) จัดหาทีมงานและผูบ้ ริ หารชาวต่างชาติมาร่ วมงาน สร้างความแข็งแกร่ งทาง
ธุรกิจการยกสิ นค้าขนาดใหญ่ให้มีการบริ หารจัดการตามมาตรฐานสากลในทุกขั้นตอน

เพื่อให้องค์กรเติบโต

ต่อไปอย่างยัง่ ยืน
คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามว่าค่าใช้จ่ายที่ลดลงจาก 979 ล้านบาท เหลือ 96 ล้านบาท ในข้อ 24
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็ นค่าใช้จ่ายด้านใด และในปี 2558 จะสามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้อีกหรื อไม่
คุณชํานาญ งามพจนวงศ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้คาํ ตอบว่าปี 2556 สต็อกสิ นค้าคงเหลือมี
อยูป่ ระมาณ 560 ล้านบาท ซึ่งเป็ นสิ นค้าส่งมอบระหว่างทาง และสิ นค้าที่ส่งมอบปลายปี ส่งผลให้ปี 2557 บริ ษทั ขายสิ นค้า
ในสต็อกเหล่านี้ออกไป โดยไม่ตอ้ งมีการสัง่ ซื้อสิ นค้าเข้ามาเพิ่มมากนัก มีการซื้อเพียงประมาณ 100 ล้านบาท เนื่องจากการ
ขายชะลอตัว
คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามว่ารายได้จากการขายลดลง มีเหตุผลอื่นอีกหรื อไม่ ที่ทาํ ให้การขาย
ลดลง นอกเหนือจากการที่ลูกค้าชะลอการลงทุน
หรื อเพราะมีการแข่งขันกันมากขึ้น หรื อลูกค้ามีการสัง่ สิ นค้าจาก
ต่างประเทศเข้ามาโดยตรง หรื อเพราะปั จจัยอื่นใด และปี 2558 จะมีอะไรทําให้รายได้จากการขายดีข้ ึนหรื อไม่ และเหตุที่
เกิดขึ้นจะส่งผลระยะสั้นหรื อระยะยาว
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กล่าวว่าภาพรวมคือ ลูกค้าชะลอการลงทุน
เนื่องจากเศรษฐกิจปี 2557 ยังไม่ฟ้ื นตัวทั้งหมดทั้งระบบ การซื้อเครื่ องจักรใหม่จึงชะลอตัวลงไป สําหรับปั ญหาในเรื่ องการ
ให้บริ การหลังการขายรองรับฐานลูกค้าที่ซ้ือรถไปในช่วง 3-4 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั สามารถแก้ไขโดยเน้นการดูแลลูกค้าทุกราย
และเข้าไปช่วยแก้ไขทุกปั ญหา ทั้งนี้ ในตลาดมีผปู ้ ระกอบการที่มีกาํ ลังซื้อ แต่รอจังหวะและโอกาสเพื่อให้ได้งานมา ในการ
ขายของบริ ษทั ไม่ได้จาํ กัดอยูแ่ ค่เพียงการขายรถเครนใหม่ แต่เรามองว่า จะขายสิ นค้าอะไรได้อีก เช่นรถเครนเก่า และอื่น ๆ
ก็จะพยายามมองหาสิ นค้าตัวอื่น ที่สามารถทําตลาดได้เข้ามาเสริ ม
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คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามว่าปี 2558 ตั้งเป้ าการเติบโตของรายได้จากการให้บริ การเช่าที่เท่าไร
และจนถึงปั จจุบนั ได้ตามเป้ าหมายที่ต้ งั เป้ าไว้แล้วหรื อไม่
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่าบริ ษทั ตั้งเป้ ารายได้จาการให้บริ การเช่า
ในปี 2558 ว่าจะต้องไม่ต่าํ กว่าปี 2557 หรื อสูงกว่าเล็กน้อย ส่วนรายได้จากการขายอาจต้องหาสิ นค้าใหม่ ๆ เข้ามาให้บริ การ
ซึ่งต้องใช้เวลาในการดําเนินการ ทั้งนี้ การเติบโตโดยรวมน่าจะเกินร้อยละ 10 พร้อมไปกับการควบคุมด้านค่าใช้จ่าย
คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามว่าภาวะการแข่งขันในหน้า 16 ระบุวา่ การให้บริ การขนส่งเติบโต
ขึ้นมาก แต่ยงั อยูใ่ นลําดับที่ 4 เมื่อเทียบกับรายได้ดา้ นอื่น ถามว่าปี นี้จะเติบโตอย่างไร หรื อจะลดลงหรื อไม่
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้คาํ ตอบว่าส่วนใหญ่การให้บริ การขนส่ง เป็ นการ
ให้บริ การหลักกับบริ ษทั ในกลุ่ม เพื่อเสริ มการให้บริ การเช่า เช่นการขนส่งรถเครนไปยังหน่วยงานลูกค้า ซึ่งจะเติบโตไปใน
ทิศทางเดียวกับการเติบโตของการให้บริ การเช่า การให้บริ การในปี 2558 จะแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ กลุ่ม HEAVY
LIFTING เป็ นทํางานโครงการโดยใช้รถเครนขนาดใหญ่ กลุ่มที่สองคือการให้บริ การเช่าตามปกติเป็ นรายเดือน ซึ่งน่าจะ
ขยายฐานได้พอสมควร ส่วนกลุ่มที่สามคือการให้บริ การสําหรับเครื่ องจักรที่เพิ่มเข้ามาใหม่ เช่นรถยกตูค้ อนเทนเนอร์ และ
อื่น ๆ ซึ่งมีตลาดอยูแ่ ล้ว
คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามว่ารถเครนขนาดใหญ่ที่มีอตั ราการใช้งานไม่สูง เมื่อลูกค้าส่งใบสัง่
ซื้อเข้ามา ต้องทยอยรับรู ้รายได้เป็ นหลายเดือนหรื อไม่
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้คาํ ตอบว่า งานยกที่เป็ นงานโครงการ อาจมี
ระยะเวลาการทํางานตั้งแต่ 2-12 เดือน ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของงาน
คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามว่าธุรกิจของบริ ษทั สามารถบอก BACKLOG ได้หรื อไม่ หรื อการ
รับรู ้รายได้ ไม่มีระยะเวลายาวนานขนาดนั้น
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารชี้แจงว่า งานที่บริ ษทั รับทํา ไม่ได้มีการชําระเงินด้วย
ระยะเวลาที่นานมากเกินไป งานเหล่านี้จะมีระยะเวลาที่ชดั เจน ยกเว้นอาจมีเหตุการณ์ที่ตอ้ งเลื่อนงานออกไป รถเครนขนาด
ใหญ่จะมีการวางแผนการทํางานกันเป็ นปี ว่าจะต้องใช้รถขนาดเท่าใด ทํางานที่ไหน เมื่อไร
คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามรายละเอียดของการตั้งสํารองจากการถูกฟ้ องร้องจํานวน 2 คดี
มูลค่า 67.88 ล้านบาท
คุณชํานาญ งามพจนวงศ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้คาํ ตอบว่าเป็ นคดีที่มีการฟ้ องร้องกัน
ก่อนที่จะนําบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา และ
มีการตั้งสํารองค่าใช้จ่ายไว้ครบถ้วนแล้ว โดยเป็ นการตั้งสํารองไว้จนกว่าคดีจะสิ้นสุด ดังนั้น บัญชีจึงรับรู ้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้
แล้ว และจะไม่ส่งผลกระทบในทางบัญชีอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ตั้งแต่นาํ บริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ก็ไม่มีคดีเช่นนี้อีก ที่มาของคดีเกิดจากในช่วงเวลานั้น สถาบันการเงินรายใหญ่ ๆ ยังมีไม่มากนัก ส่งผลให้มีอาํ นาจ
ต่อรองสูง เมื่อบริ ษทั ขายรถเครนให้ลูกค้า จึงต้องมีการทําสัญญาซื้อคืน (BUY BACK GUARANTEE) และยังไม่มีความ
ชัดเจนว่าบริ ษทั ในฐานะผูข้ าย จะเป็ นหนี้สถาบันการเงินได้อย่างไร จึงต้องมีการฟ้ องร้องเกิดขึ้น ซึ่งปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา
คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยสอบถามว่า ที่บริ ษทั แจ้งว่า เป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจ คือการขยายธุรกิจ
ไปยังต่างประเทศ เช่นประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถามว่ามี
ลูกค้าที่มาใช้บริ การ และมีรายได้เกิดขึ้นแล้วหรื อไม่
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารให้คาํ ตอบว่า บริ ษทั มีการไปทําธุรกิจแล้วใน
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ผ่านบริ ษทั รับเหมารายใหญ่ ปั จจุบนั ยังมีรถเครนอยูใ่ นประเทศนี้ งานในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม ก็เกิดขึ้นแล้ว บริ ษทั เห็นโอกาสว่ามี
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งานและมีความต้องการ และไม่ได้คิดจะขยายธุรกิจแค่เพียงในประเทศเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังต้องเตรี ยมความ
พร้อมให้มากขึ้น และปั จจุบนั ยังไม่ได้ไปรับงานในประเทศเหล่านี้โดยตรง บริ ษทั เคยศึกษาการเข้าไปตั้งสํานักงานใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่ติดเรื่ องเงื่อนไขและการประสานที่อาจไม่สะดวกนัก บริ ษทั เชื่อว่า
บริ ษทั มีโอกาสสูงในการทํางานในกลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องจากรถเครนขนาด 1,250 ตัน มีเพียงบริ ษทั เท่านั้น ที่มีรถขนาด
นี้ให้บริ การอยูใ่ นภูมิภาคนี้ หากมีงานที่ตอ้ งการใช้รถเครนขนาดเท่านี้ และบริ ษทั อื่นต้องการส่งรถตนเองมาจากยุโรป หรื อ
ที่อื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งจะสูงมาก
คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยสอบถามว่า การที่บอกว่าจะมีเป้ าหมายเติบโตร้อยละ 10 ถามว่ารวมการเข้า
ไปรับงานในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่ วมกับบริ ษทั
ผูร้ ับเหมารายใหญ่แล้วหรื อไม่
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารชี้แจงว่า การเติบโตดังกล่าว ส่วนใหญ่คิดจากธุรกิจ
หลักปกติของบริ ษทั ก่อน โดยมีงานโครงการเข้ามาเสริ มบ้างบางส่วน เนื่องจากงานโครงการที่ตอ้ งใช้รถเครนขนาดใหญ่
จะต้องมีการเตรี ยมความพร้อมสูง ทั้งด้านบุคลากร และต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเป็ นเวลาพอสมควร
คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยสอบถามว่า บางบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ มีการไปตั้งสํานักงานในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มูลค่าโครงการเกือบ 100,000 ล้านบาท สิ นค้าของบริ ษทั อยูใ่ นกลุ่มเดียวกับธุรกิจการ
ก่อสร้างสาธารณูปโภคในประเทศเหล่านี้ รวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ า หรื อไม่ หากเราเข้าไปในประเทศนี้ เราจะได้รับ
อานิสงส์ไปด้วยหรื อไม่
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารชี้แจงว่า ต้องดูวา่ งานโครงการที่จะเกิดขึ้น ใช้
เครื่ องจักรอะไร เรามีให้บริ การหรื อไม่ การเข้าไปตั้งสํานักงานเป็ นการเข้าไปขยายฐานของผูป้ ระกอบการคนไทยใน
ต่างประเทศ และเรามีการติดตามทุกโครงการว่า จะมีโอกาสที่เครื่ องจักรของบริ ษทั จะเข้าไปทํางานอะไรได้บา้ ง
คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยสอบถามว่า อย่างใดจะได้ประโยชน์กว่า ระหว่างการย้ายเครื่ องจักรไปมา
ระหว่างประเทศไทย กับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม กับการให้เครื่ องจักรเหล่านั้นไปจอดอยูใ่ นประเทศเหล่านั้นเลย
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารให้คาํ ตอบว่า การย้ายรถเครนขนาดใหญ่เช่น 1,250
ตัน ต้องใช้หวั ลาก และหางเทรลเลอร์ในการขนส่งเป็ นจํานวนมากประมาณ 30 หัว และ 30 หาง หากจะขนส่งไป
ต่างประเทศ ควรวางตัวเองได้วา่ จะมีงานต่อเนื่องอย่างไร เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รวมถึงความเสี่ ยงจากการขนส่ง
ค่อนข้างสูง จึงควรวางแผนให้มีงานต่อเนื่อง
คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยสอบถามว่า บริ ษทั ให้ขอ้ มูลว่า ลูกค้าหลักร้อยละ 56 เป็ นกลุ่มลูกค้าจาก
ภาคอุตสาหกรรม แล้วงานสาธารณูปโภค หรื อโครงการก่อสร้างจากภาครัฐ บริ ษทั จะมีโอกาสได้มาบ้างหรื อไม่ คาดว่าจะ
ค่อย ๆ ทยอยออกมา หรื อออกมาเป็ นก้อนใหญ่เลย จะออกมาในปี ไหน และบริ ษทั เตรี ยมที่จะไปผูกกับผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
รายใหญ่รายใดหรื อไม่ และคาดการณ์ได้ไหมว่า ปี นี้ จะมีงบประมาณจากภาครัฐที่เบิกจ่ายได้ปริ มาณเท่าไร
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารชี้แจงว่า บริ ษทั เข้าไปประสานกับผูร้ ับเหมารายใหญ่
เนื่องจากบริ ษทั คงไม่สามารถเข้าไปรับงานก่อสร้างทางด่วน หรื องานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้โดยตรง บริ ษทั มี
เครื่ องจักรพร้อม น่าจะสามารถเข้าไปรับงานได้หมด ส่วนงานจากภาคเอกชน เช่นงานปิ ดปรับปรุ งโรงงานเพื่อการซ่อม
บํารุ ง (SHUT DOWN) การซ่อมบํารุ งเครื่ องจักร เราต้องมีขอ้ มูลให้พร้อมว่า โรงงานในประเทศมีท้ งั หมดกี่โรงงาน และต้อง
เข้าไปหากลุ่มลูกค้าเหล่านี้ให้ได้ท้ งั หมด ส่วนงบประมาณเบิกจ่ายจะมีปริ มาณเท่าไร คงตอบไม่ได้ แต่บริ ษทั สามารถให้
คํามัน่ กับลูกค้ารายใหญ่ได้วา่ เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าได้งานมาจากภาครัฐ เรามีความพร้อมเสมอ ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่ได้รองานจาก
ภาครัฐเพียงอย่างเดียว เพราะตลาดในประเทศนี้ยงั ขยายได้อีกมาก
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คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยสอบถามว่า ในฐานะที่บริ ษทั เป็ นตัวแทนจําหน่ายรถเครน ZOOMLION แต่
เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2554 ปั ญหาที่เกิดจากการจําหน่ายรถ ZOOMLION บริ ษทั มีอาํ นาจต่อรองเพิ่มขึ้น
หรื อไม่อย่างไร เช่นได้รับเงื่อนไขการชําระเงินดีข้ ึน หากปั ญหาไม่คลี่คลาย บริ ษทั จะแก้ปัญหาอย่างไร จะนําเข้าเครื่ องจักร
ยีห่ อ้ อื่น หรื อปั ญหาที่เกิดขึ้นเป็ นเพียงปั ญหาระยะสั้น สามารถแก้ไขได้ เพราะรายได้จากการขายรถเครน ZOOMLION ก็
ค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับรายได้จากการให้เช่า
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารชี้แจงว่า บริ ษทั ได้เข้าร่ วมประชุมผูน้ าํ สูงสุด ของ
ตัวแทนจําหน่ายรถเครน ZOOMLION จากทัว่ โลก เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยบริ ษทั พร้อมตัวแทนจําหน่ายรายอื่น ๆ
ได้เสนอประเด็นเรื่ องปั ญหาการให้บริ การหลังการขาย และคุณภาพของสิ นค้า ให้ผผู ้ ลิตคือ ZOOMLION ได้รับทราบ ใน
ฐานะที่บริ ษทั ได้รับรางวัลยอดขายอันดับสูงสุดในเอเซีย ถึงแม้การจําหน่ายดังกล่าวจะมาก แต่เมื่อเทียบกับยอดขายใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเองอาจจะไม่มาก แต่อาํ นาจต่อรองของบริ ษทั และเสี ยงที่สะท้อนออกไปมีน้ าํ หนัก และ
ได้รับการรับฟัง อย่างไรก็ตาม ZOOMLION มีการส่งทีมช่างซ่อม และผูจ้ ดั การระดับภูมิภาคมาประจําในเมืองไทย เพื่อให้
การให้บริ การมีความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ และบริ ษทั เอง ก็พฒั นาทีมช่างให้บริ การหลังการขาย
ด้วยการตั้ง
SERVICE CENTER ที่แหลมฉบัง มีการฝึ กอบรมพนักงานให้มีความรู ้อย่างเพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามัน่ ใจได้วา่ ไม่วา่ จะเกิด
อะไรขึ้น บริ ษทั สามารถดูแลลูกค้า และแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ หากในอนาคต ZOOMLION ไม่แสดงความ
จริ งใจ ไม่พฒั นาตนเอง และไม่สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น ให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานตามที่บริ ษทั ต้องการ บริ ษทั อาจ
พิจารณาการเป็ นตัวแทนจําหน่ายเช่นกัน
คุณอนุวตั ชินพิริยะ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยสอบถามว่า ที่บริ ษทั แจ้งว่า พันธมิตรของบริ ษทั จากญี่ปุ่น ที่ดูแล้วน่าจะ
เป็ นไปได้ ตนเองเห็นว่า ขณะนี้อาเซียนกําลังก้าวสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผูป้ ระกอบการชาวญี่ปุ่น ก็คง
มองหาหุน้ ส่วนธุรกิจเช่นกัน และผูป้ ระกอบการเหล่านั้นซึ่งน่าจะมีเงินทุน ก็คงขนเครื่ องจักร และทีมงานของตนเองเข้ามา
ทําธุรกิจในบ้านเราเช่นกัน ดังนั้น มีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใด ที่จะได้มีโอกาสเป็ นหุน้ ส่วนกับผูป้ ระกอบการชาว
ญี่ปุ่น
คุณธงไชย แพรรังสี กรรมการ รองประธานกรรมการ และที่ปรึ กษาผูบ้ ริ หาร ให้คาํ ตอบว่า บริ ษทั ตอบได้วา่ มี
ผูป้ ระกอบการที่เข้ามาติดต่อบริ ษทั ทั้งจากประเทศไทย และต่างประเทศจํานวนหลายราย และอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั เองก็ตอ้ ง
กลัน่ กรอง และคัดเลือกผูป้ ระกอบการเหล่านั้นในการที่จะเข้าไปร่ วมเป็ นหุน้ ส่วนธุรกิจ และผูป้ ระกอบการเหล่านั้น ก็ตอ้ ง
คัดเลือกบริ ษทั เช่นกัน ซึ่งถือเป็ นเรื่ องปกติ หากบริ ษทั เจอและได้ร่วมทําธุรกิจกับหุน้ ส่วนที่ดี ธุรกิจของบริ ษทั ก็จะดีตามไป
ด้วย แต่หากไม่ดีก็จะส่งผลเสี ย บริ ษทั ถือว่าบริ ษทั เองไม่ได้เป็ นรองใครในภูมิภาคนี้ เราอาจจะเป็ นรองเพียงผูป้ ระกอบการ
จากประเทศสิ งคโปร์ แม้แต่ผปู ้ ระกอบการรถเครนจากยุโรปซึ่งเป็ นคู่แข่งของบริ ษทั ในประเทศไทย ยังติดต่อเข้ามาเพื่อขอ
เป็ นหุน้ ส่วน บางบริ ษทั มีชื่อเสี ยงระดับโลก แต่ตอ้ งการมาอาศัยทรัพยากรของบริ ษทั ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลซึ่ง
กันและกัน และต้องกลัน่ กรองให้ดี
ส่วนการไปรับงานในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา บริ ษทั มีธุรกิจในประเทศเหล่านี้อยู่
แล้ว มีท้ งั การให้เช่า และการติดต่อซื้อขายเครื่ องจักร ในการให้เช่า เป็ นการให้เช่าผ่านผูร้ ับเหมารายใหญ่ และการส่งเครน
ไปทํางานส่วนใหญ่เป็ นงานที่ระยะเวลาทํางานเป็ นปี หากไม่มีงานก็นาํ รถกลับ รถเครนขนาดใหญ่ ค่าขนส่งเป็ นค่าใช้จ่าย
ของลูกค้า มีการคิดค่าขนส่งทั้งไปและกลับ (MOBILIZATION AND DEMOBILIZATION) รวมถึงค่าประกอบติดตั้งรถ
เครนที่หน่วยงานของลูกค้า หากส่งรถเครนไปทํางานในที่ระยะทางไกล หรื อต่างประเทศ ส่วนใหญ่ค่าขนส่งไปกลับ และ
ค่าประกอบ จะสูงกว่าค่าเช่า และมีกาํ ไรมากกว่า เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ เข้าใจพื้นฐานธุรกิจของบริ ษทั ให้มากขึ้น ขอเรี ยนว่า ธุรกิจ
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นธุรกิจด้านการให้บริ การ ไม่ใช่ผผู ้ ลิต โดยธุรกิจการให้บริ การ อิงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
เช่น ธุรกิจปิ โตรเคมี นํ้ามัน ก๊าซ โรงไฟฟ้ า ส่ วนงานขาย จะได้จากธุรกิจการก่อสร้างสาธารณูปโภค เพราะบริ ษทั ที่ทาํ ธุรกิจ
รองจากเรา เมื่อได้งานก่อสร้างสาธารณูปโภค ก็จะติดต่อเข้ามาเพื่อขอซื้อเครื่ องจักร ทั้งนี้ บริ ษทั มีแผนการขยายธุรกิจไปยัง
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ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่นรถยกตูค้ อนเทนเนอร์ท้ งั ประเภท REACH STACKER, SIDE SPREADER และ TOP LOADER รถ
สําหรับงานเจาะเสาเข็ม การทําฐานราก ซึ่งเป็ นนโยบายและได้เริ่ มดําเนินการแล้ว
คุณโสรัตน์ วณิ ชวรากิจ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ให้ความเห็นว่าถือเป็ นนิมิตรหมายที่ดี และเป็ นภาพลักษณ์ที่ดี ที่นกั
ลงทุนทําการบ้านมามาก และมีความตั้งใจที่จะเข้าใจธุรกิจของบริ ษทั ให้มากขึ้น รวมถึงมีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของมากขึ้น เชื่อ
ว่าประธานเจ้าหน้าที่บริ หารคนปัจจุบนั ซึ่งเป็ นผูม้ ีวสิ ยั ทัศน์ในการประชาสัมพันธ์และมีสื่อหลากหลายอยูใ่ นมือ ควรจะ
ประชาสัมพันธ์บริ ษทั ให้มากกว่าที่เป็ นอยู่ เพื่อให้นกั ลงทุนที่สนใจแต่ยงั ไม่แน่ใจ เข้ามาถือหุน้ บริ ษทั ให้มากขึ้น
คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยสอบถามว่า ธุรกิจใหม่ ๆ ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผย รวมถึงการวางตนเป็ นผูใ้ ห้บริ การ
ครบวงจร จะมีความชัดเจนเพียงไรในปี 2558
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารให้คาํ ตอบว่า การวางตนเป็ นผูใ้ ห้บริ การครบวงจร มี
การนับหนึ่งแล้ว โดยมีการว่าจ้างผูบ้ ริ หารชาวต่างชาติ ซึ่งครํ่าหวอดอยูใ่ นธุรกิจการให้บริ การเช่าเครื่ องจักรกลหนักเข้ามา
เสริ มทีม มีการเพิ่มประเภทเครื่ องจักรให้หลากหลายมากขึ้น โดยการให้บริ การเครื่ องจักรกลแบบครบวงจรน่าจะเริ่ ม
ดําเนินการได้ต้งั แต่ไตรมาส 3/2558
คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยสอบถามว่า บริ ษทั มีธุรกิจจําหน่ายเครื่ องจักร มีโครงการจะให้วงเงินหรื อทํา
ธุรกิจลีสซิ่ง รวมถึงทําธุรกิจเป็ นผูจ้ ดั ประมูลเครื่ องจักรด้วยหรื อไม่
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารชี้แจงว่า ธุรกิจลีสซิ๋ง และธุรกิจการประมูล
เครื่ องจักร ล้วนอยูใ่ นวงจรเดียวกับธุรกิจของบริ ษทั แต่ยงั คงต้องใช้เวลาในการศึกษา และหาโอกาสที่เหมาะสม ว่าจะ
สามารถเข้าไปจับสองธุรกิจนี้อย่างเต็มตัวได้เมื่อไร รวมถึงจะเข้าไปทําเอง หรื อหาหุน้ ส่วนที่ดาํ เนินธุรกิจนี้อยูแ่ ล้ว เพื่อ
กระจายความเสี่ ยง และสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั ธุรกิจได้เลย ทั้งนี้ ต้องดูจงั หวะ เวลา และโอกาสให้รอบด้าน และชัดเจน
จึงจะสามารถตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง
คุณนฤชิต แต่งสวน ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ให้ความเห็นเรื่ องการจัดประมูลเครื่ องจักร โดยยกตัวอย่างการประมูล
รถยนต์ของบางแห่ง ซึ่งเป็ นการนํารถจากที่หนึ่ง หรื อจังหวัดหนึ่งซึ่งมีความต้องการน้อย ไปประมูลอีกที่หนึ่ง หรื ออีก
จังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีความต้องการสูงกว่า ทําให้ขายได้มากขึ้น เนื่องจากตรงกับผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย สามารถนําวิธีการแบบนี้มา
ใช้กบั ธุรกิจของบริ ษทั ได้หรื อไม่
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารให้คาํ ตอบว่า หากบริ ษทั จะประมูลขายรถเครน ก็จะ
มีขอ้ จํากัดเรื่ องความหลากหลายของสิ นค้า แต่หากจัดการประมูลเครื่ องจักร ก็จะมีสินค้าให้เลือกมากขึ้น เพราะไม่จาํ กัด
เฉพาะรถเครน แต่เป็ นสิ นค้าอะไรก็ได้ ที่อยูใ่ นความสนใจของผูบ้ ริ โภคในขณะนั้น สามารถนํามาประมูลขายได้หมด โดย
อาจทําการประมูลหลาย ๆ แห่ง กระจายไปทัว่ ประเทศ น่าจะได้ประโยชน์และเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้มากกว่า ทั้งนี้ ยังไม่
สามารถบอกได้ในขณะนี้วา่ บริ ษทั พร้อมจะดําเนินการได้เมื่อไร
เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามเรื่ องอื่นใดเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฎ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมท่านใดสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
จึงเรี ยนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิ ดการ
ประชุม
ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ได้มอบ
ความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริ ษทั บริ หารกิจการของบริ ษทั ต่อไป และขอบคุณผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีเกียรติ
ทุกท่านที่กรุ ณาสละเวลาเข้าร่ วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณทีมงานทุกท่านที่
ร่ วมแรงร่ วมใจกันทําหน้าที่ จนภารกิจครั้งนี้สาํ เร็จลงด้วยดี โดยให้สญ
ั ญา และความมัน่ ใจว่า คณะกรรมการทุกท่านจะ
บริ หารกิจการด้วยความตั้งใจ รอบคอบ และดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านอย่างดีที่สุด และเป็ นไปตามธรรมาภิบาล
ของบริ ษทั เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีกิจการที่จะหารื ออีก ประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม และขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่าน
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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ปิ ดประชุมเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ.................................................ประธานที่ประชุม
(ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร)
กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ลงชื่อ.................................................เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววนิดา ดาราฉาย)
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
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