
 

 

วนัที ่20 มนีาคม 2563 

  
เรื่อง        ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

เรยีน       ท่านผูถ้อืหุน้ กรรมการ บรษิทั ชไูก จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย :  

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 

2. รายงานประจ าปี 2562 ในรปูแบบ QR CODE 

3. ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

4. ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ 

5. ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เฉพาะส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

6. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้และการมอบฉนัทะ 
7. หนังสอืมอบฉนัทะจ านวน 3 แบบ 

8. ขอ้มลูกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีมอบหมายใหก้รรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ) 
9. แผนทีส่ถานทีป่ระชุม 

 ดว้ยมตคิณะกรรมการบรษิทั ชไูก จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่19 มนีาคม 2563 ไดม้มีตใิหเ้รยีก
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดทีี ่30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งประชุม 220-221 ชัน้ 
2 ศูนยน์ทิรรศการและการประชุมไบเทค เลขที ่ 88 ถนนเทพรตัน กม. 1 แขวงบางนาใต ้ เขตบางนา จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  เมือ่วนัท่ี 25 เมษายน 2562 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ : พจิารณาแลว้เหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่25 

เมษายน 2562 ไดบ้นัทกึรายงานการประชมุไวค้รบถว้น จงึเหน็สมควรใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรอง
รายงานการประชมุดงักล่าว พรอ้มกนัน้ีไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 มาพรอ้มกบั
หนังสอืเชญิประชมุครัง้นี้ดว้ย ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 

 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 และรบัรองรายงานประจ าปี 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบ
ปี 2562  และรบัรองรายงานประจ าปี 2562 ของบรษิทัทีไ่ดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุครัง้นี้
แลว้ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 
 

 



 

 

 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 

 

 งบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 ของบรษิทัและ
บรษิทัย่อย ซึง่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรบัรองจาก ผูส้อบบญัช ีบรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั โดยไดแ้สดงความเหน็ต่อ
งบการเงนิของบรษิทั แบบไม่มเีงือ่นไข และผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ดงัปรากฏรายละเอยีดตามรายงานประจ าปี 2562 หวัขอ้งบการเงนิ โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้        
                                (หน่วย : ล้านบาท) 
  รายการ           2562        2561  

สนิทรพัยร์วม                  2,666.33      2,808.16 

หนี้สนิรวม                  1,563.19    1,736.99 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั                 1,103.14               1,071.17 

รายไดร้วม                  1,266.68                  968.01 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ          28.93       (163.30) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธติ่อหุน้ (บาท)           0.04           (0.22)

  

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิน
ปันผลส าหรบั    ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 56 บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้
จะมจี านวนไม่น้อยกว่า รอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน จงึเหน็ควรอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2562 จ านวนเงนิ 
21,752,294.62 บาท เป็นเงนิส ารองตามกฎหมายรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธ ิ จ านวน 1,087,614.73 บาท รวมเป็นเงนิ
ส ารองตามกฎหมายสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็นเงนิ 34,386,908.43 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.54 ของทุนจด
ทะเบยีน และนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ทีเ่ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี หวัขอ้นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
ก าหนดว่า บรษิทัฯ จะจ่ายเงนิปันผลแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ในแต่ละงวดบญัชหีลงัจากหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและเงนิส ารองต่างๆ นัน้ แต่เนื่องจากบรษิทั มคีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้ป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ จงึขออนุมตังิดจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2562 

 ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรจดัสรรก าไรสุทธ ิ เป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผล
ประจ าปี  2562เพื่อน าไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ 
 

 

 

วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  



 

 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บรษิทัขอ้ 22 ซึง่ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามโดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม ส าหรบัปีนี้กรรมการบรษิัทที่ครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่านประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปนี้ 

1) ดร.พบิูลย ์  ลมิประภทัร ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2) นางวรีะวรรณ  บุญขวญั  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
3) นางสาวจนัทรจ์ริา แพรรงัส ี  ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการ 

 ทัง้นี้ นิยามกรรมการอสิระทีบ่รษิทัก าหนดขึน้ รายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 หวัขอ้โครงสรา้ง
การจดัการ และเท่ากบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอแต่งตัง้ไม่
เป็นกรรมการทีม่ีส่วนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืที่ปรกึษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ า ไม่เป็นผู้บรหิาร
วชิาชพี ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ กบับรษิทัและ
บรษิทัย่อย หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนัหรอืในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่า บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี้ ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรอง
ของคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทนแล้ว ว่ามคีุณสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษิทั 
รวมถงึเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถอนัเป็นประโยชน์แก่บรษิทั จงึเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ อนุมตัแิต่งตัง้
กรรมการรายเดมิ ทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ขา้งต้น กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั
ต่อไปอกีวาระหนึ่ง ทัง้นี้ ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการไดพ้จิารณาแล้วว่าบุคคลทีจ่ะเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ จะสามารถใหค้วามเหน็
ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยบรษิทัมหีลกัเกณฑ ์ และวธิกีารในการสรรหาปรากฏตาม
รายงานประจ าปี 2562 หวัข้อโครงสร้างการจดัการ บริษัทมีความจ าเป็นต้องเสนอชื่อกรรมการอิสระที่มกีารด ารง
ต าแหน่งเกนิกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกนั เนื่องจากธุรกิจของบรษิทัเป็นธุรกจิเฉพาะ เป็นการยากทีจ่ะหาบุคคลอื่นที่มคีวามรู้
ความเขา้ใจและมคีวามสามารถมาทดแทนได้ ทัง้นี้ บรษิัทได้แนบประวตัิของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อให้เขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่3 

วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการบริษทัใหม่  
 

 ความเหน็คณะกรรมการ : ผูบ้รหิาร 2 ท่าน ด ารงต าแหน่ง รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ร่วมงานกบับรษิทั
ตัง้แต่วนัที ่3 มถิุนายน 2562 ก ากบัดแูลธุรกจิเช่า ขาย ฐานราก บญัช ีการเงนิ และงานสนับสนุนองคก์ร เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมตั ิ
แต่งตัง้ผูบ้รหิารทัง้ 2 ท่าน ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตามรายชื่อต่อไปนี้  

1) นายชชัวฎั  ภู่พนัธาภกัดิ ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
2) นางสาวอุทยัวรรณ เรอืงโรจน์วริยิา รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 



 

 

 คณะกรรการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน : ได้ร่วมกนัพจิารณาคดัเลอืกกรรมการตามหลกัเกณฑ์ 
และกระบวนการสรรหากรรมการที่ก าหนดไว้ของบรษิทัฯ โดยผู้บรหิารทัง้ 2 ท่าน เป็นผู้ที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตาม
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กี่ยวขอ้ง เหมาะสมในการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัไดแ้นบประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตาม
สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่4 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2563 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ :  ตามขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 41 ซึง่ก าหนดใหก้รรมการมสีทิธไิดร้บั
ค่าตอบแทนในการปฏบิตัหิน้าที ่ซึง่ค่าตอบแทนไดแ้ก ่เงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทน
ในลกัษณะอื่น คณะกรรมการเหน็สมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ใหส้อดคลอ้งกบัค่าตอบแทนของ
กรรมการบรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนัและไดเ้ปรยีบเทยีบกบับรษิทัทีม่ขีนาดรายไดแ้ละก าไรสุทธใิกลเ้คยีงกนั 
โดยอตัราค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ และบ าเหน็จกรรมการของปี 2563 เท่ากบัปี 2562 ทีผ่่านมา ทัง้นี้ 
ผลตอบแทนทัง้ปี จะตอ้งไม่เกนิวงเงนิ 5.0 ลา้นบาท ซึง่เท่ากบัปี 2562  ทีผ่่านมา  และไดผ้่านการอนุมตัจิากทีป่ระชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 แลว้ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

หน่วย : บาท  
ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดอืน เบีย้ประชมุต่อครัง้ บ าเหน็จกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการ 40,000.00 12,000.00 เมื่อมกีารจา่ยเงนิปันผล
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ ให้
คณะกรรมการพจิารณา
จดัสรรบ าเหน็จตามความ
เหมาะสมใหก้บักรรมการ
ทุกต าแหน่ง แต่ทัง้นี้ 
ผลตอบแทนรวมทัง้ปี 
จะตอ้งไม่เกนิวงเงนิ 5.0 
ลา้นบาท  

รองประธานกรรมการ และ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

30,000.00 10,000.00 

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 20,000.00 10,000.00 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน   

ไม่มคี่าตอบแทน 

รายเดอืน 

10,000.00 

 

 ส าหรบักรรมการทีท่ าหน้าทีม่ากกว่า 1 ต าแหน่ง ใหร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนหรอืเบีย้ประชุมตามต าแหน่งทีส่งู
กว่าเพยีงต าแหน่งเดยีว หากกรรมการท่านใดทีไ่ดร้บัค่าตอบแทนในฐานะผูบ้รหิารแลว้จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืน
ในฐานะกรรมการและ กรรมการท่านใดซึง่ไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุม จะไม่ไดร้บัคา่เบีย้ประชุม ทัง้นี้ ค่าตอบแทนที่
เสนออนุมตัดิงักล่าวไม่รวมถงึสวสัดกิารทีใ่หก้บัพนักงานทัว่ไป และเป็นค่าตอบแทนทีไ่ม่รวมผลประโยชน์อื่นใดอกี  

 หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 โดย
พจิารณาถงึความเหมาะสมและความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร สภาพแวดลอ้ม สภาวะเศรษฐกจิ และ
เปรยีบเทยีบกบับรษิทัในกลุ่มอตุสาหกรรมเดยีวกนัรวมถงึเปรยีบเทยีบกบับรษิทัทีม่ขีนาดรายไดแ้ละก าไรสุทธใิกลเ้คยีง



 

 

กนั โดยน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัใิหค้วามเหน็ชอบ และน าเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 
เพื่อพอจารณาอนุมตัติ่อไป 

วารท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 

 ความเหน็คณะกรรมการ :  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มรีายละเอยีดการแสดงความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ของรายงานประจ าปี 2562  คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตัใิหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีป่ฏบิตัหิน้าทีส่อบบญัชขีองบรษิทัเป็น
ปีที ่8 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยทัง้หมด ในรอบปีบญัช ีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยผูส้อบ
บญัชทีัง้สีท่่านดา้นล่าง ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชใีหก้บับรษิทัเป็นระยะเวลา 5 ปี  4 ปี  5 ปี และ 2 ปี ตามล าดบั โดย
มรีายชื่อผูล้งนามตรวจสอบดงัตอ่ไปนี้ 

1) นายประวทิย ์ ววิรรณธนานุตร ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4917 และ/หรอื 

 2) นายเทอดทอง  เทพมงักร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3787 และ/หรอื 

3) นางสาวชตุมิา  วงษ์ศราพนัธช์ยั  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9622 และ/หรอื 

4) นายบุญเกษม สารกลิน่  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่11888 

เปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชปีี 2562 และปี 2563 ของบรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั      

                  หน่วย  : บาท 

ปี 
ค่าสอบทานสาม

ไตรมาส 

ค่าตรวจสอบ
ประจ าปี 

รวมเงนิค่าสอบ
บญัช ี

ค่าใชจ้่ายอื่น 

2562 930,000.00 1,870,000.00 2,800,000.00 ตามที่เกิดขึน้จรงิ 
2563 930,000.00 1,870,000.00 2,800,000.00 ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ทัง้นี้ในกรณีผูส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหบ้รษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั จดัหา ผูส้อบ
บญัชที่านอื่น ภายในส านักงานเดยีวกนั เป็นผู้ลงลายมอืชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบญัช ีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัทแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบญัชผีู้ลงนามตรวจสอบมไิด้มคีวามสมัพนัธ์ 
หรอืมส่ีวนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

 พรอ้มกนัน้ี คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้ เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้ือ
หุน้ พจิารณาอนุมตัคิ่าสอบบญัชปีระจ าปี 2563 ของ บรษิทั ชไูก จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยเป็นจ านวนเงนิรวมไม่
เกนิ 2,800,000.00 บาท ต่อปี ซึ่งเท่ากบัปีทีผ่่านมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเหน็ว่าค่าสอบบญัชดีงักล่าว
เป็นอตัราทีเ่หมาะสมและเป็นอตัราทีใ่กลเ้คยีงกบับรษิทัอื่นทีม่ขีนาดและลกัษณะธุรกจิใกลเ้คยีงกนั 

 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
............................................................... 



 

 

 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงส าหรบัการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2563 (Record Date) ในวนัที ่7 เมษายน 2563 จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา 
และสถานทีด่งักล่าวขา้งตน้โดยพรอ้มเพรยีงกนั โดยบรษิทัจะเปิดใหล้งทะเบยีนเพื่อเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ตัง้แต่
เวลา 12.25 น. เป็นตน้ไป 

 หากผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุมครัง้นี้ โปรด
กรอกรายละเอยีดและลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉนัทะตามทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มกนัน้ี ซึง่มใีหเ้ลอืก 3 แบบ โดยใหเ้ลอืกใช้
แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ (ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย ล าดบัที ่6) ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และให้
น าไปยื่นต่อประธานกรรมการบรษิทั หรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการบรษิทัมอบหมาย ณ สถานทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ก่อน
เวลานัดประชุมดว้ย จกัขอบคุณยิง่ ทัง้นี้บรษิทัไดส่้งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้และการ
มอบฉนัทะ (ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย ล าดบัที ่5) ในการประชุมนี้ บรษิทัไดเ้ชญิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตซึง่เป็นอสิระ มาตอบขอ้
หารอืต่องบการเงนิของบรษิทัดว้ย 

 ทัง้นี้  เพื่อใหท้่านไดป้ระโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้การรกัษาสทิธปิระโยชน์ของท่านอย่างเตม็ที ่หาก
ท่านมคี าถามที่ต้องการให้บรษิัทชี้แจงในประเด็นแต่ละวาระ หรอืขอขอ้มูลอื่นที่ส าคญัของบรษิัท ท่านสามารถจดัส่ง
ค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมได้ที่ info@chukai.co.th หรอืโทรศพัท์หมายเลข 08-1816-7575 เพื่อที่คณะกรรมการ
บรษิทัหรอืฝ่ายบรหิารจะไดเ้ตรยีมชีแ้จงในวนัประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ 

 

 

  

   ขอแสดงความนับถอื 

                                               โดยมติคณะกรรมการ 

                                            

 

                      

                     (ผศ.ดร.พบิูลย ์  ลมิประภทัร) 
               ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ  
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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 

  



 - 11 - 

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 



 - 13 - 

 

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  



ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ   ผศ.ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร 

อายุ    79 ปี  

วุฒิการศึกษา   Ph.D. University of Illinois  M.A. (ECON.) University  of  Philippines  

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผ่านการอบรม   The Role of Chairman (RCM) year 2001 (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) year 2002 (IOD) 

 Audit Committee Program (ACP) year 2004 (IOD) 

 บทบาทคณะกรรมการในการก าหนดนโยบายค่าตอบแทน ปี 2009 (IOD) 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

ประวัติการท างานและต าแหน่งงานในปัจจุบัน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

2552 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ  บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) 
2550 – ปัจจุบัน   กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน   

บริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
2547 – ปัจจุบัน  กรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

โรงพยาบาลลาดพร้าว 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท   ไม่มี 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ และกรรมการอิสระ 

หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหา ผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคร้ังท่ี 
1/2563 โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบติัตามท่ี
กฎหมายก าหนด รวมถึงพิจารณาตามขอ้ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

การถือหุ้นในบริษัท   ไม่มี 

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง / ปี 4 วาระ / 10  ปี  7 เดือน   

การเข้าร่วมประชุมปี  2562 ในรอบปี 2562 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 11 คร้ัง จาก 11 คร้ัง 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

 



กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี ตามหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระของบริษทั 

1) เป็นบุคคลท่ีถือหุ้นในบริษทั ฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ฯ 

2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือเป็นผูมี้อ  านาจในการ
ควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยตอ้งไมมี่ความสัมพนัธ์ ใน
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี ก่อนไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งในการเงินและการ
บริหารงานของบริษทั ฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
ลกัษณะท่ีอาจท าใหข้าดความเป็นอิสระ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่
นอ้ยกว่า 1 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  

4) ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
และไม่ไดรั้บแต่งตั้งเป็นตวัแทน เพ่ือรักษาผลประโยชนข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูหุ้้นรายใหญ่ 

5) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบติัภารกิจ และแสดงความเห็นไดโ้ดยอิสระ ไมอ่ยูภ่ายใตอ้ิทธิพลของ
กลุ่มบุคคลใด ๆ   

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ  เท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่า ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

1) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

2) ไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2  ปีท่ีผา่นมา  

• ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษา ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

• ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่นผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 

• ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระท่ีพจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี  2563 : 
เป็นกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือไดว่้าเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียธรรมดาในการพิจารณาวาระการ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

 

 



ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ   นางวีระวรรณ บุญขวญั 

อายุ    50 ปี  

วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท  สาขา. Finance & International Business, 
 University of Wisconsin, USA. 
 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ผ่านการอบรม   Director Accreditation Program (DAP) year 2006  (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD) 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ประวัติการท างาน และต าแหน่งงานในปัจจุบัน   

การด ารงต าแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

2562 - ปัจจบุนั   ท่ีปรึกษาการเงิน  
    บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 

    บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
    บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  

2556 – ปัจจุบนั   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 
2549 – ปัจจุบนั   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2556 – ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการการเงิน และกรรมการ บริษทั บีบีบีแอนดวี์ จ ากดั 

2550 – 2558   Managing Partner Korawit Learning Consultant ,BCG. 

2545 – 2550   Chief Financial Officer (CFO) Business Consultant & Advisory Co., LTD 

2543 – 2545   General Manager  A Thai Market Co., LTD. 
2542 – 2543   Analyst-Asset Management Bangkok Capital Aluance Co., LTD  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท    ไม่มี 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ และกรรมการอิสระ 

หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหา ผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคร้ังท่ี 
1/2563 โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบติัตามท่ี
กฎหมายก าหนด รวมถึงพิจารณาตามขอ้ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

การถือหุ้นในบริษัท   ไม่มี 



จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง / ปี 5 วาระ / 13 ปี 6 เดือน   

การเข้าร่วมประชุมปี  2562 1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั  10 คร้ัง จาก 11 คร้ัง 

 2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 คร้ัง จาก 8 คร้ัง 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี ตามหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระของบริษทั 

1) เป็นบุคคลท่ีถือหุ้นในบริษทั ฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ฯ 

2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือเป็นผูมี้อ านาจในการ
ควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยตอ้งไมมี่ความสัมพนัธ์ ใน
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี ก่อนไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งในการเงินและการบริหารงาน
ของบริษทั ฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจท า
ให้ขาดความเป็นอิสระ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี ก่อน
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  

4) ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
และไม่ไดรั้บแต่งตั้งเป็นตวัแทน เพ่ือรักษาผลประโยชนข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูหุ้้นรายใหญ ่

5) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบติัภารกิจ และแสดงความเห็นไดโ้ดยอิสระ ไมอ่ยูภ่ายใตอ้ิทธิพลของ
กลุ่มบุคคลใด ๆ   

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ  เท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่า ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

1) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

2) ไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2  ปีท่ีผา่นมา  

• ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษา ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

• ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่นผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 

• ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระท่ีพจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี  2563 : 
เป็นกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือไดว่้าเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียธรรมดาในการพิจารณาวาระการ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 



ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ   นางสาวจนัทร์จิรา  แพรรังสี 

อายุ    39  ปี  

วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท สาขา Organizational change and development  

 Hawaii Pacific University 

ผ่านการอบรม   Director Accreditation Program (DAP) year 2006  (IOD) 

    Director Certification Program (DCP) Class 167/2012 (IOD) 

    หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร (บจก.ไวท ์เฮอริเทจ) 
    การสร้างจิตส านึกของพนกังาน ดา้นความปลอดภยัในการท างาน (บจก.พี.เอม็.ซี.อคาเดมิค กรุ๊ป)  

    เทคนิคการเจรจาต่อรองอยา่งมืออาชีพ รุ่นท่ี 4 (มหาวิทยาลยัธรรมศสาสตร์)  

    หลกัสูตร นกัอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ รุ่นท่ี 4 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการ  

ประวัติการท างานและต าแหน่งงานในปัจจุบัน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

2561 - ปัจจบุนั   ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
2556 – 2561   กรรมการ บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2560 – 2561   กรรมการผูมี้อ านาจ 

    บริษทั เดอะเครน  แหลมฉบงั จ ากดั 

    บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั 

2556 – 2560   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ากดั 

2549 – 2556   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษทั 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคร้ังท่ี 
1/2563 โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามท่ี



กฎหมายก าหนด รวมถึงพิจารณาตามข้อก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

การถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 4.09 

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง / ปี 4 วาระ / 6  ปี 11 เดือน   

การเข้าร่วมประชุม   ในรอบปี 2562  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั   2  คร้ัง จาก 11  คร้ัง 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระท่ีพจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563  : 
เป็นกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือไดว่้าเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียธรรมดาในการพิจารณาวาระการ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

 

 

 



ประวตัิผู้บริหารเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

 

ช่ือ-ช่ือสกลุ      นายชชัวฏั   ภู่พนัธาภกัด์ิ  

อายุ    40  ปี 

วุฒิการศึกษา Master of Economic Program (Major in Finance Economies) 

 National Institute of Development Administration (NIDA)  

 Bachelor of Engineering (Major in Industrial Engineering) 

Kasetsart University 

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program ( DAP ) 162/2019 ( IOD ) 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน รองประธานเจา้หนา้ท่ี 

ประวัติการท างานและต าแหน่งงานในปัจจุบัน  

การด ารงต าแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

มิย. 2562-ปัจจบุนั   Chief Operating Officer at Chu Kai Public Company Limited 

ม.ค.2557- มิ.ย. 2561  Relationship Manager at Bangkok Bank PCL  

ส.ค. 2554-ธ.ค.2556  Assistant Relationship Manager at Bangkok Bank PCL 

ต.ค.2550-ก.ค. 2554  Relationship Officer at Bangkok Bank PCL   

การด ารงต าแหน่งในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

มิย.2561- พค. 2562  Relationship Manager at Government Saving Bank 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษทั 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคร้ังท่ี 
1/2563 โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามท่ี
กฎหมายก าหนด รวมถึงพิจารณาตามข้อก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

การถือหุ้นในบริษัท   ไม่มี  

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท   ไม่มี 

 ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระท่ีพจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  ไม่มี 

 



ประวตัิผู้บริหารเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

 

ช่ือ-ช่ือสกลุ   นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา  

อายุ    46  ปี 

วุฒิการศึกษา Master of Accountancy Degree 

 Chulalongkorn University  

 Bachelor Degree of Accountancy (Major in Accounting) 

Thammasat University 

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program ( DAP ) 162/2019 ( IOD )  

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ประวัติการท างานและต าแหน่งงานในปัจจุบัน  

การด ารงต าแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

มิย. 2562-ปัจจบุนั   Chief Financial Officer at Chu Kai Public Company Limited 

ส.ค. 2561- พ.ค. 2562  Vice President – Account at JSP Property PCL  

การด ารงต าแหน่งในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

ส.ค. 2550- ส.ค. 2561  Accounting Manager at Baan Sukhumvit 1 Co., Ltd.  

พ.ย. 2546 - ส.ค. 2550  Assistant Accounting Manager (Costing) at Beauty Siah International Co., Ltd.  

พ.ค. 2540 – ต.ค. 2546  Senior Audit Assurance and Business Advisory Services at  

    PricewaterhouseCoopers ABAS Co., Ltd.  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษทั 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคร้ังท่ี 
1/2563 โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามท่ี
กฎหมายก าหนด รวมถึงพิจารณาตามข้อก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

การถือหุ้นในบริษัท   ไม่มี  

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท    ไม่มี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระท่ีพจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  ไม่มี 

 



                                                                                                             ขอ้บงัคบัของบริษทั ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้    

หมวดท่ี 6 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ขอ้ 43. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือน นบัแตว่นัส้ินสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หากผูถื้อหุ้น
รวมกนันบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า
ยี่สิบห้าคน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะ
เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุ
เหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดั
ให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

 

ขอ้ 44. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็น
เร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอก
กล่าวนดัประชุม ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสามวนั 

 

ขอ้ 45. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผูอ้ื่นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้ การ
มอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษทัมหาชน
จ ากดัก าหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุม
ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม และอยา่งนอ้ยให้มีรายการดงัต่อไปน้ี 

ก. จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
ข. ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 

ค. คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ขอ้ 46. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบห้า
คนหรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกว่ากนั และตอ้งมีหุ้นนบั
รวมกนัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
เขา้ร่วมประชุมไมค่รบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดั เพราะผูถื้อหุ้นร้อง
ขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้
นดัประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุม
คร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 



                                                                                                             ขอ้บงัคบัของบริษทั ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้    

ขอ้ 47. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหผู้ถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธาน
ในท่ีประชุม 

 

ขอ้ 48. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

48.1 การวินิจฉยัช้ีขาดหรือลงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่า
การออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระท าดว้ยวิธีใด ให้นบัหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียงเสมอ 

48.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

48.3 ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคล
อื่น 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือ
บางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอืน่เขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือ 
การรวมกิจการกบับุคคลอืน่ โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การควบบริษทัหรือการเลิกบริษทั 

(ฉ) การออกหุ้นกู ้
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 

ขอ้ 49. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) อนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ 

(3) อนุมติัจดัสรรเงินก าไร 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเพ่ือออกตามวาระ 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั 

(6) กิจการอื่น ๆ 

 

ขอ้ 50. บริษทัตอ้งยื่นบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีอยูใ่นวนัประชุมสามญัประจ าปี โดยระบุช่ือ สัญชาติ ท่ีอยู ่จ  านวนหุ้นท่ี
ถือและเลขท่ีใบหุ้นต่อนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัภายในหน่ึงเดือน นบัแต่วนัเสร็จการประชุม 



   

   

หลกัเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ 

 

หลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร 

1.2. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบส ำคญัประจ ำตวัต่ำงดำ้ว หรือหนงัสือเดินทำง 

1.3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

ก ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัออกโดยกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ ซ่ึงรับรอง
ส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจท่ีมำเขำ้ร่วมประชุม 

ข ส ำเนำบตัรประชำชน (หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงกรณีกรรมกำรเป็นบุคคลต่ำงดำ้ว) ของกรรมกำรผูมี้อ ำนำจ 
ตำมขอ้ ก พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรดงักล่ำว 

1.4. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

ก หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงช่ือกรรมกำรผูมี้อ ำนำจและอ ำนำจกรรมกำร ซ่ึงออกโดย
หน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมรับรองโดยโนตำร่ีพบัลิค 

ข ส ำเนำหนงัสือเดินทำงของกรรมกำรท่ีมำเขำ้ร่วมประชุมพร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรดงักล่ำว 

 

2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

ก หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ควำมครบถว้น 

ข ส ำเนำบตัรประชำชนของผูม้อบฉนัทะ ซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

ค ส ำเนำบตัรประชำชนของผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

ก หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ควำมครบถว้น 

ข ส ำเนำใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้วหรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผูม้อบฉนัทะ ซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดย
ผูม้อบฉนัทะ 

ค ส ำเนำบตัรประชำชนของผูรั้บมอบฉันทะ (หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงกรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นบุคคลต่ำง
ดำ้ว) ซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

ก หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ควำมครบถว้น 

ข ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัของผูม้อบฉันทะออกโดยกรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ ซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจและลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะนั้น 

ค ส ำเนำบตัรประชำชน (หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นบุคคลต่ำงดำ้ว) ของกรรมกำรผูล้ง
นำมในหนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะนั้น 

ง ส ำเนำบตัรประชำชนของผูรั้บมอบฉันทะ (หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงกรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นบุคคลต่ำง
ดำ้ว) ซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

 



   

   

2.4. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

ก หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ควำมครบถว้น 

ข หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูม้อบฉันทะแสดงช่ือกรรมกำรผูมี้อ ำนำจและอ ำนำจ
กรรมกำร ซ่ึงออกโดยหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมรับรองโดยโนตำร่ีพบัลิค 

ค ส ำเนำหนงัสือเดินทำงของกรรมกำรผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉันทะ ซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรผู ้
ลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะนั้น 

ง ส ำเนำบตัรประชำชนของผูรั้บมอบฉันทะ (หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงกรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นบุคคลต่ำง
ดำ้ว) ซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

 

การลงทะเบียน 

 

เจำ้หนำ้ท่ีบริษทั จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมกำรประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 2 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลำ 12.25 – 14.25 น. เป็นตน้ไป 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2563 

บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) วนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษำยน 2563 เวลำ 14.30 น.  
 ณ ห้องประชุม 220-221 ชั้น 2 ศนูยนิ์ทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบำงนำใต ้

เขตบำงนำ จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10260 

 

 

 

ผูถื้อหุ้น บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) 

มำดว้ยตนเอง 

 

ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ไม่ใช ่

แสดงบตัรประจ ำตวั/แสดงใบลงทะเบียน 

ใช ่

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ ำตวั 

ผูม้อบและผูรั้บมอบ /แสดงใบลงทะเบียน 

ตรวจเอกสำรและลงทะเบียน 

ลงนำม ณ จุดลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

                   เขำ้ห้องประชุม 

ประธำนเปิดประชุมเม่ือจ ำนวนผูถื้อหุ้นครบตำมหลกัเกณฑ ์

(เร่ิมประชุมเวลำ 14.30 น) 

ประธำนเสนอวำระกำรประชุมตำมล ำดบั 

กรณีมีผูต้อ้งกำรคดัคำ้นหรืองดออกเสียงในวำระใด ๆ ให้ยกมือ 

และกรอกบตัรลงคะแนน 

เจำ้หนำ้ท่ีเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพำะผูค้ดัคำ้น หรืองดออกเสียง 
และสรุปผลคะแนน 

ประธำนกล่ำวผลสรุปคะแนนต่อท่ีประชุม 



 

  

แบบ ก 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ 

       เขียนท่ี ..................................................................  
       วนัท่ี ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............  

(1) ขา้พเจา้ ...................................................................................................... สัญชาติ .............. ................................... อยู่บา้นเลขท่ี 
........................................ ถนน ................................... ............. ต าบล / แขวง ............... ....................... ...................... อ าเภอ / เขต 
............................................ จงัหวดั ....................................................... รหสัไปรษณีย ์....................... 

(2) เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม ....................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................. เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามญั .................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................... เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ ............................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................... เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1) .................................................................  อายุ .................. ปี  อยู่บ้าน เลขท่ี ............................. .................... ถนน 

.......................................... ต าบล / แขวง .............. ....................... ....................... อ าเภอ / เขต ............................................ จังหวัด 

....................................................... รหสัไปรษณีย ์....................... หรือ 

(2) ................................................................. อายุ .................. ปี อยู่บ้านแลขท่ี ................................................. ถนน 
.......................................... ต าบล / แขวง ....................................... ..................... อ าเภอ / เขต ............................................ จังหวัด 
....................................................... รหสัไปรษณีย ์....................... หรือ 

(3) ................................................................. อายุ .................. ปี อยู่บ้านแลขท่ี ................................................. ถนน 
.......................................... ต าบล / แขวง ............................................................ อ าเภอ / เ ขต ..................................... ....... จังหวัด 
....................................................... รหสัไปรษณีย ์.......................   
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนั
พฤหสับดีท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ  ห้อง 220 – 221 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบาง
นาใต ้เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10260 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

   

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

   

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

   

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

หมายเหตุ  
1 ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2 ผูถ้ือหุ้นจะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือโดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวนท่ีถือไวไ้ด ้



 

  

แบบ ข 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ 

       เขียนท่ี .................................................................. 
       วนัท่ี ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............  

(1) ขา้พเจา้ ............................................................................................... สัญชาติ .................. ..................................... อยู่บา้นเลขท่ี 
........................................ ถนน .................................... ............ ต าบล / แขวง ............. ............................. ........................ อ าเภอ / เขต 
............................................ จงัหวดั ....................................................... รหสัไปรษณีย ์....................... 

(2) เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม ....................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................. เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามญั .................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................... เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ ............................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................... เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1) ..........................................................................  อายุ ............... ปี  อยู่บ้านแลขท่ี .................................... ......... ถนน 

.......................................... ต าบล / แขวง ...................... ............................. อ าเภอ / เขต ............................ .................................. จังหวัด 

....................................................... รหสัไปรษณีย ์....................... หรือ 

(2) ..........................................................................  อายุ ............... ปี อยู่บ้านแลขท่ี ............................................ . ถนน 
.......................................... ต าบล / แขวง ................................................... อ าเภอ / เขต ...... ........................................................ จังหวัด 
....................................................... รหสัไปรษณีย ์....................... หรือ 

(3) ..........................................................................  อายุ ............... ปี อยู่บ้านแลขท่ี ............................................. ถนน 
.......................................... ต าบล / แขวง  ................................................... อ าเภอ / เขต ............................................................. . จังหวัด 
....................................................... รหสัไปรษณีย ์.......................  
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนั
พฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ  ห้อง 201 – 202 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบาง
นาใต ้เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10260 

ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับทราบแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 และรับรองรายงานประจ าปี 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 

 

 

 



 

  

 วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย   และการจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้า  แต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและ

กรรมการใหม่ทั้งชุด ตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ กบัการแต่งตั้งกรรมการบางรายดงัน้ี 

  1. ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

2. นางวีระวรรณ บุญขวญั  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

3. นางสาวจนัทร์จิรา  แพรรังสี  

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่   
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ แต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้งชุด ตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ กบัการแต่งตั้งกรรมการบางรายดงัน้ี 

  1. นายชชัวฏั ภู่พนัธาภกัด์ิ  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

2. นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2563 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี  2563 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

(4) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 

(5) ในกรณีท่ีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 



 

  

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ     
ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 

 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

 

 

หมายเหตุ  
1 ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2 ในกรณีท่ีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข ตามแนบ 



 

  

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน)  
 

 ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม  220-221 ชั้น 2 ศูนย์
นิทรรศการและ  การประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต ้เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10260 

.................................................... 
 

 

 วาระท่ี ....................... เร่ือง ............................................................. 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี ....................... เร่ือง .............................................................  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี ....................... เร่ือง ........................... .................................. 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี ....................... เร่ือง ............................................................. 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี ....................... เร่ือง .............................................................  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 



 

  

แบบ ค 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ 

       เขียนท่ี ..................................................................  
       วนัท่ี ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............  

(1) ขา้พเจา้ .................................................................................................................................................................. ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 
............................... ถนน ........................................................ ต าบล / แขวง .................................................... อ าเภอ / เขต ............................................ 
จงัหวดั ....................................................... รหสัไปรษณีย ์.......................  
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั ..................................................................................................... ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้น
ของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม ................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................... เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามญั .................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................... เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ ............................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................... เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1) ...................................................... ............................................................... อายุ ....................................... ปี อยู่บา้นแลขท่ี 

........................... ................ ถนน ................................... ................... ต าบล / แขวง .......... ............................................ อ าเภอ / เขต 

............................................ จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณีย ์....................... หรือ 

(2) .....................................................................................................................  อายุ ....................................... ปี อยู่บา้นแลขท่ี 
................................ ........... ถนน ...................................................... ต าบล / แขวง .......................................... ............ อ าเภอ / เขต 
............................................ จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณีย ์....................... หรือ 

(3) .....................................................................................................................  อายุ ....................................... ปี อยู่บา้นแลขท่ี 
..................................... ...... ถนน ...................................................... ต าบล / แขวง ............................................... ....... อ าเภอ / เขต 
............................................ จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณีย ์.......................  
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ใน  
วนัพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 220-221 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน กม. 1   
แขวงบางนาใต ้เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10260 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

  หุ้นสามญั .................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ......................... เสียง 

  หุ้นบุริมสิทธ์ิ ............................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ......................... เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด ....................................................... เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับทราบแถลงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 และรับรองรายงานประจ าปี 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 

 

 



 

  

 วาระท่ี  3  เร่ือง พิ จารณาอนุมัติ งบ แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน เบ็ ด เส ร็จส าห รับ ปี ส้ิน สุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี 4  เร่ือง พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย  และการงดจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้า  แต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและ

กรรมการใหม่ทั้งชุด ตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ กบัการแต่งตั้งกรรมการบางรายดงัน้ี 

  1.  ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร  
 เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

2.  นางวีระวรรณ บุญขวญั 

 เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

3. นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี 

 เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ แต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้งชุด ตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ กบัการแต่งตั้งกรรมการบางรายดงัน้ี 

  1.  นายชชัวฎั   ภู่พนัธาภกัด์ิ  
 เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

2.  นางสาวอุทยัวรรณ   เรืองโรจน์วิริยา 
 เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2563 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 



 

  

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนสียงของผูถ้ือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 
ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

 

 

หมายเหตุ  
1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

2 หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  

3 ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4 ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

  

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน)  
 

 ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม  220-221 ชั้ น  2                  

ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต ้เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10260 

....................................................... 
 

 

 วาระท่ี ....................... เร่ือง ............................................................. 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี ....................... เร่ือง .............................................................  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี ....................... เร่ือง .............................................................  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี ....................... เร่ือง .............................................................  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี ....................... เร่ือง ............................................................. 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

  



 

  

อากรแสตมป์ 20 บาท 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ 

       เขียนท่ี .................................................................. 
       วนัท่ี ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............  
 ขา้พเจา้ ..................................................................................................... . สัญชาติ ......................................................... อยู่บา้นเลขท่ี 
................................................... ถนน ..................................... .................. ต าบล / แขวง ... ............................................. อ าเภอ / เขต 
............................................ จงัหวดั ....................................................... รหสัไปรษณีย ์....................... 
 เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) จ านวนหุ้น ............................................ .... หุ้น 

 ขอมอบฉนัทะให้ 
นายวชัรินทร์  ดวงดารา  ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ  60  ปี อยู่บา้นเลขท่ี  7  ซอย  

นาคนิวาส แยก 2-1   ถนน   นาคนิวาส  แขวง  ลาดพร้า   เขต   ลาดพร้าว   จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์  10230  ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไม่มีส่วนได้
เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 เป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการ
ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัพฤหัสบดี ท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 220-221 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต ้เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10260  

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 

 

 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

   

   

   

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

 



  

 

 ข้อมูลกรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบการมอบฉันทะ 

(กรณีมอบหมายให้กรรมการอสิระเป็นผู้รับมอบฉันทะ) 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ นายวชัรินทร์  ดวงดารา 

ต าแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อายุ    60  ปี 

วุฒิการศึกษา   นิติศาสตร์บณัฑิต (มธ.)  
เนติบณัฑิตไทย (เนติบณัฑิตยสภา) 

    บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร์) 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน   7 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-1 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว   

    กรุงเทพมหานคร 10230 

ผ่านการอบรม   Director Accreditation Program (DAP) year 2004 (IOD) และ 

    Director Certification Program (DCP) year 2006 (IOD) 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ประวัติการท างาน 

ประสบการณ์   พ.ศ.  2542 -2562  

(1)   ท างานดา้นกฎหมายในธุรกิจเงินทุน-หลกัทรัพย ์ธนาคารและสถาบนัการเงินต่าง ๆ หลายแห่ง 

(2)   เคยเป็นท่ีปรึกษา / ผูช้  านาญการให้กบักองทนุฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร , กรรมาธิการการพฒันาการเมืองและ
การมีส่วนร่วมของ  ประชาชน ฯลฯ 

การถือหุ้นในบริษัท   ไม่มี 

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน   

(1)  ทนายความ / ท่ีปรึกษากฎหมาย 

(2)  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ชูไก 

(3)  กรรมการตรวจสอบ บมจ. เพ่ิมสินสตีลเวิคส์ 

(4)  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจ เอส พี พร็อพเพอร์ต้ี  
 



  

 

 

กิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี 

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง / ปี 6 วาระ / 13 ปี 6  เดือน 

การเข้าร่วมประชุมปี 2562  1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั    11  คร้ัง จาก 11  คร้ัง 

 2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7  คร้ัง จาก 8  คร้ัง 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา  5  ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

 การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระท่ีพจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563    : ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




