รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
ของ
บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน)
วันที่ประชุม
สถานที่ประชุม

:
:

ประธานที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุม
เริ่ มประชุมเวลา
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม

:
:
:
:

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 น.
ห้องประชุม 214-215 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88
ถนนบางนา-ตราด กม. 1 บางนา บางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
14.30 น.
มีผถู ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองจานวน 30 ราย และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจานวน 36
ราย รวมเป็ น 66 ราย เป็ นจานวน 461,005,684 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 60.89 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด 757,057,874 หุน้

ครบเป็ นองค์ ประชุมตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 46
นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธิ์ ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ พร้อมแนะนาทางหนีไฟของสถานที่
จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
ที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 มีจานวนผู ้
ถือหุน้ ทั้งสิ้น 2,955 ราย
ผูด้ าเนินการประชุม ได้ช้ ีแจงถึงข้อปฏิบตั ิสาหรับการประชุม และวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้
1.
การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั หุน้ หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสี ยง
2.
ดังนั้น ผูถ้ ือหุน้ แต่ละท่านจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ หรื อจานวนหุน้ ที่รับมอบฉันทะมา
3.
ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
3.1 ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรื อไม่มีความเห็นแสดงเป็ นอย่างอื่นตามที่ประธานหรื อคณะกรรมการ
บริ ษทั เสนอ ไม่ตอ้ งทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจาเป็ นต้องยืน่ บัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่
โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ ี่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เลขานุการที่
ประชุมขอให้ผถู ้ ือหุน้ ยืน่ บัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับ
เพื่อให้บริ ษทั เก็บบัตรไว้เป็ นหลักฐานในการ
ลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้
3.2 หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรื องดออกเสี ยง ขอให้ทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจานวน
หุน้ ที่ตนถือรวมกับจานวนหุน้ ที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามข้อปฏิบตั ิสาหรับการประชุมที่ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสื อเชิญประชุม ตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วยลาดับที่ 5
ประธานเปิ ดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งแนะนากรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษาทาง
กฎหมาย ที่เข้าร่ วมประชุม ดังนี้
1. ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
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2. นายธงไชย แพรรังสี
3. นายวัชริ นทร์ ดวงดารา
4. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ
5. นายทัฬห์ สิ ริโภคี
6. นายชานาญ งามพจนวงศ์
7. นางวีระวรรณ บุญขวัญ
8. นางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี
9. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี
10. นางสาววนิดา ดาราฉาย

รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ และผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั

ทั้งนี้ มีทีมผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จากทุกหน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ ายการเงิน ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายขาย ฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และ
ฝ่ ายอื่น ๆ เข้าร่ วมประชุมพร้อมกันในครั้งนี้
ประธานกล่าวแนะนาผูส้ อบบัญชีและตัวแทนของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั พีวี ออดิท จากัด ได้แก่นายประวิทย์ วิวรรณธนา
นุตร์ และนายบุญเกษม สารกลิ่น และแนะนาที่ปรึ กษาทางด้านกฎหมายของบริ ษทั ได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ
จากนั้น ประธานจึงให้ นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธิ์ ผูด้ าเนินการประชุม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
ผูด้ าเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้
จัดทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้
จัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสื อเชิญประชุม ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ อง
อื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 6 ราย คิดเป็ น 2,616,500 หุน้ นับเป็ นจานวนหุน้ ที่เข้าประชุมรวม
463,622,184 หุน้
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสี ยง
463,622,184 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่รับรอง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2560 และรับรองรายงานประจาปี
ผูด้ าเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2560 ปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2560 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จดั พิมพ์และปรากฏอยูใ่ นรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการ
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ดาเนินงาน ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบ CD ROM พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผล
การดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาโดยสรุ ปเป็ นดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน
ปี 2560
ปี 2559
รายได้รวม
1,157.40
650.30
ต้นทุนขายและให้บริ การรวม
927.00
699.80
กาไรขั้นต้น
230.40
(19.40)
กาไรสุทธิ
30.40
(280.10)
รายได้จากการขายรวม
269.50
219.60
ต้นทุนจากการขาย
212.00
174.60
กาไรขั้นต้นจากการขาย
57.50
45.00
รายได้จากการขายรถเครนใหม่ XCMG
214.00
148.60
ต้นทุนจากการขายรถเครนใหม่ XCMG
191.70
133.70
กาไรขั้นต้นจากการขายรถเครนใหม่ XCMG
22.30
14.90
รายได้จากการขายรถเครนเก่า
55.50
71.00
ต้นทุนจากการขายรถเครนเก่า
20.30
40.90
กาไรขั้นต้นจากการขายรถเครนเก่า
35.20
30.10
รายได้จากการให้บริ การเช่าและขนส่ง
551.00
421.20
ต้นทุนจากการให้บริ การเช่าและขนส่ง
512.10
472.10
กาไรขั้นต้นจากการให้บริ การเช่าและขนส่ง
38.80
(50.90)
รายได้จากงานฐานราก (เข็มเจาะ)
336.90
9.60
ต้นทุนจากงานฐานราก (เข็มเจาะ)
202.80
20.90
กาไรขั้นต้นจากงานฐานราก (เข็มเจาะ)
134.10
(11.40)
สิ นทรัพย์รวม
2,935.70
2,885.20
หนี้สินรวม
1,701.30
1,804.40
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
1,234.50
1,080.80
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ อง
อื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมรับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2560 รวมถึงรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ของบริ ษทั ในรอบปี
2560 และรับรองรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสี ยง
463,622,184 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่รับรอง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผูด้ าเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษทั ฯได้จดั ส่งงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และรายงานของผูส้ อบบัญชี ไปพร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ อง
อื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสี ยง
463,622,184 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่รับรอง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสาหรับผล
การดาเนินงาน ประจาปี 2560
ผูด้ าเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 56 กาหนดว่า บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ของกาไรสุทธิประจาปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีทุนสารองแล้ว 32,849,309.98 บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.15 ของทุนจดทะเบียน
และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ ที่เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี กาหนดว่า บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลแต่ละปี ใน
อัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และเงินสารองต่างๆ นั้น แต่เนื่องจาก บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน ในธุรกิจรับเหมางาน
ฐานราก (เข็มเจาะ) เพิ่มขึ้น ในปี 2561 บริ ษทั ฯ จึงของดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2560 นี้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2560 เพื่อนาไปใช้เป็ นเงินลงทุนในธุรกิจรับเหมาฐานรากในปี 2561
ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิจดั สรรกาไรสุทธิ สาหรับผลการ
ดาเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายปั นผลประจาปี
จากผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่รับรอง

463,622,184 เสี ยง
0 เสี ยง
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คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ

0.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ผูด้ าเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อ 22 ซึ่งกาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สาหรับปี นี้กรรมการบริ ษทั ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ จานวน 4 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1) นายสุรินทร์
เปรมอมรกิจ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2) นายชานาญ
งามพจนวงศ์
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3) นางสาวจันทร์จิรา
แพรรังสี
กรรมการ และผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
4) นางสาววนิดา
ดาราฉาย
กรรมการ และผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระที่บริ ษทั กาหนดขึ้น รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาปี 2560 หัวข้อโครงสร้างการ
จัดการ และเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอแต่งตั้งไม่เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารวิชาชีพ ไม่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ กับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
ผูด้ าเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน
ครั้งนี้ ได้ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริ ษทั รวมถึงเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถอันเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
แต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีก
วาระหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ อง
อื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
5.1
แต่งตั้ง นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ง
กรรมการ เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่
ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่า
มีผถู ้ ือซักถามรายละเอียดดังนี้
คุณปิ ยวรรณ ตรารัศมี ตัวแทนจากอาสาพิทกั ษ์สิทธิ์ผถู ้ ือหุน้ สมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ขอเรี ยนถามท่านประธาน
กรรมการ 2 ประเด็น สาหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ โดยเจาะจงที่กรรมการอิสระดังนี้
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1. จุดเด่นสาคัญของผูไ้ ด้รับเสนอเป็ นกรรมการอิสระในครั้งนี้คือเรื่ องใด ที่เป็ นจุดเชื่อมโยงให้เป็ นไปตามทิศทางหรื อกล
ยุทธ์ของบริ ษทั ที่วางไว้
2. กรรมการบริ ษทั เคยมีการหารื อเรื่ องกรรมการอิสระที่ปฏิบตั ิงานเกินกว่า 9 ปี หรื อไม่ ในประเด็นความคงไว้ซ่ ึงความอิสระ
และในอนาคตบริ ษทั ฯ มีนโยบายเรื่ องจานวนระยะเวลาในการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระไว้หรื อไม่ หากเป็ นไปได้ให้
เสนอรายชื่อผูท้ ี่เสนอเป็ นกรรมการอิสระปรากฏตัวและแจ้งที่ประชุมว่าจะเข้ามาช่วยทาหน้าที่ในด้านใด ก่อนที่จะเดินออก
จากห้องประชุมเพื่อลงมติ
ผศ. ดร. พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ ชี้แจงรายละเอียดว่า ในฐานะที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั เห็นด้วยว่า กรรมการอิสระควรมีความอิสระโดยแท้จริ ง และทาหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระเพื่อประโยชน์ของ
บริ ษทั แต่ตอ้ งขอเรี ยนตามตรงว่าการหมุนเวียนให้กรรมการอิสระหมุนเวียนออกจากตาแหน่งและกลับเข้ามาดารงตาแหน่ง
ใหม่น้ นั เป็ นสิ่ งที่ค่อนข้างยุง่ ยากในทางปฏิบตั ิพอสมควร และประการที่สาคัญอย่างหนึ่งคือ บริ ษทั ฯ หากรรมการอิสระที่มี
ความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจของบริ ษทั นั้นค่อนข้างยากพอสมควร หรื อหากสามารถสรรหาได้ แต่บางครั้งบางท่านก็ติด
ภาระกิจ ซึ่งอาจจะมีภาระกิจมากกว่ากรรมการอิสระที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้พยายามสรรหาอยูพ่ อ
สมควร ทั้งนี้ในฐานะประธานกรรมการ จะขอรับนโยบายนี้ไปปรึ กษาร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อวางแผนในอนาคต
สาหรับแนวทางการหมุนเวียนของกรรมการอิสระว่าควรเป็ นอย่างไร
ผศ. ดร. พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ เชิญกรรมการที่ตอ้ งออกจากวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดารง
ตาแหน่งใหม่ท้ งั 4 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็ นการชัว่ คราว เพื่อให้การลงมติเป็ นไปอย่างอิสระ
ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใดเพิม่ เติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิแต่งตั้ง นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการที่ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
463,622,031 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสี ยง
153 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.99
0.00
0.00

5.2
แต่งตั้ง นายชานาญ งามพจนวงศ์ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า นายชานาญ งามพจนวงศ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ง
กรรมการเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่
ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง นายชานาญ งามพจนวงศ์ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด ผูด้ าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้ง นายชานาญ งามพจนวงศ์ กรรมการที่ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
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ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
463,622,184 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสี ยง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

5.3
แต่งตั้ง นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี ให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิ
หน้าที่ในตาแหน่งกรรมการเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อ
เชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด ผูด้ าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้ง นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี กรรมการที่ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
463,622,184 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสี ยง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00

5.4
แต่งตั้ง นางสาววนิดา ดาราฉาย ให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาววนิดา ดาราฉาย มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ง
กรรมการเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่
ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด ผูด้ าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้ง นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
463,622,184 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสี ยง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2561
ผูด้ าเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาโดย
ยึดตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 41 ซึ่งกาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงิน
รางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น คณะกรรมการเห็นสมควรกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันและ
ได้เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ที่มีขนาดรายได้และกาไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
และบาเหน็จกรรมการ ของปี 2561 เท่ากับปี 2560 ที่ผา่ นมา ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่ง
เท่ากับปี 2560 ที่ผา่ นมา และได้ผา่ นการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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. เบี้ยประชุมต่อครั้ง
2.1
ประธานกรรมการ จ่ายครั้งละ 12,000.00 บาท
2.2
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ จ่ายครั้งละ
10,000.00 บาท
3. บาเหน็จกรรมการ
3.1
เมื่อมีการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบาเหน็จตามความเหมาะสม
ให้กบั กรรมการทุกตาแหน่ง แต่ท้ งั นี้ ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท
สาหรับกรรมการที่ทาหน้าที่มากกว่า 1 ตาแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรื อเบี้ยประชุมตามตาแหน่งที่สูงกว่า
เพียงตาแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริ หารแล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการ และกรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่ วมการประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมการกาหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่
เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และ
เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ที่มีขนาดรายได้และกาไรสุทธิใกล้เคียงกัน
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแล้ว
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิม่ เติม ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด ผูด้ าเนินการ
ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ผูด้ าเนินการประชุม แจ้งว่า ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ซึ่งถือหุน้ นับรวมกันได้ 294,951,253 หุน้ ถือว่าเป็ นผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
จึงไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบาเหน็จกรรมการในวาระนี้ จานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมี
จานวนเท่ากับ 168,670,931 เสี ยง
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ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2561 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั รายละเอียดตามที่
เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
168,670,931
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
0
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561
ผูด้ าเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี และโดยการเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ของรายงานประจาปี 2560
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ปฏิบตั ิหน้าที่สอบบัญชีของบริ ษทั เป็ นปี 6
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในรอบปี บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผูส้ อบบัญชีท้ งั 3 ท่าน
ด้านล่าง ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั เป็ นระยะเวลา 3 ปี 2 ปี และ 3 ปี ตามลาดับ โดยมีรายชื่อผูล้ งนามตรวจสอบ
ดังต่อไปนี้
1) นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรื อ
2) นายเทอดทอง เทพมังกร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรื อ
3) นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622
เปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2560 และปี 2561 ของบริ ษทั พีวี ออดิท จากัด
หน่ วย : บาท
ปี
2560
2561

ค่าสอบทานสาม
ไตรมาส
930,000.00
930,000.00

ค่าตรวจสอบ
ประจาปี
1,740,000.00
1,870,000.00

รวมเงินค่าสอบ
บัญชี
2,670,000.00
2,800,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง

ทั้งนี้ในกรณี ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด จัดหา ผูส้ อบบัญชี
ท่านอื่น ภายในสานักงานเดียวกัน เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ ซึ่ งผูส้ อบบัญชีผลู ้ งนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้เสี ย
กับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้น พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 ของ บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยเป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน
2,800,000.00 บาท ต่อปี โดยปรับเพิ่มจากปี ที่ผา่ นมาเป็ นเงิน 130,000.00 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นอัตราที่ใกล้เคียง
กับบริ ษทั อื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน
ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่า
มีผถู ้ ือซักถามรายละเอียดดังนี้
คุณปิ ยวรรณ ตรารัศมี ตัวแทนจากอาสาพิทกั ษ์สิทธิ์ผถู ้ ือหุน้ สมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ขอทราบรายละเอียด
เพิ่มเติมในเรื่ องค่าตรวจสอบประจาปี 2561 ที่มีการขอเสนอวงเงินอนุมตั ิ 1.87 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ ขึ้นจากปี 2560 ที่มีค่า
ตรวจสอบประจาปี 1.74 ล้านบาท
คุณประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด ให้รายละเอียดว่า ในการเสนอค่าสอบบัญชี
จะมีการหารื อกับผูบ้ ริ หารถึงการดาเนินงานในปี 2561 ว่าผูบ้ ริ หารมีแนวทางและแผนการดาเนินธุรกิจ หรื อประมาณการ
เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั โดยจะดูจากการเติบโตของธุรกิจในแต่ละบริ ษทั ซึ่งจะนามาคานวณชัว่ โมงที่ใช้ในการตรวจสอบ
จานวนบุคลากรที่ใช้ในการตรวจสอบ โดยหลักเกณฑ์การคานวณนั้นจะคานวนตามอัตรามาตรฐานของบริ ษทั ซึ่งเมื่อดูจาก
แผนงานของบริ ษทั จะเห็นได้วา่ ปี ที่ผา่ นมานั้น บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จากัด มีการดาเนินธุรกิจด้านฐานรากเพิ่มขึ้น
ค่อนข้างมาก และบริ ษทั ได้มีการซื้อทรัพย์สินหรื อเครื่ องจักรเพิ่มเติม ดังนั้นค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นที่ บริ ษทั เดอะ
เครน เซอร์วสิ จากัด เป็ นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็ นของ บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) เนื่องจากต้องจัดทางบการเงินรวม รวมถึง
มีรายการระหว่างกันระหว่างบริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) ซึ่งต้องให้การสนับสนุนบริ ษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จากัด เพื่อการ
ขยายกิจการ
ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใดเพิม่ เติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีท้ งั 3 ท่านจากบริ ษทั
พีวี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่น
ภายในสานักงานเดียวกัน เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,800,000.00 บาท ต่อปี ด้วย
คะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
463,622,184
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
0
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามเรื่ องอื่นใดเพิ่มเติมหรื อไม่
ปรากฎไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมท่านใดสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม 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
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ร่ วมแรงร่ วมใจกันทาหน้าที่ จนภารกิจครั้งนี้สาเร็จลงด้วยดี โดยให้สญ
ั ญา และความมัน่ ใจว่า คณะกรรมการทุกท่านจะ
บริ หารกิจการด้วยความตั้งใจ รอบคอบ และดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านอย่างดีที่สุด และเป็ นไปตามธรรมาภิบาล
ของบริ ษทั เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีกิจการที่จะหารื ออีก ประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม และขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านเดินทาง
กลับโดยสวัสดิภาพ
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.

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

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