วันที่ 20 มีนาคม 2563
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้ กรรมการ บริษทั ชูไก จากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย :
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
2. รายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบ QR CODE
3. ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ แทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ
4. ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ
5. ข้อบังคับของบริษทั ฯ เฉพาะส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
6. หลักเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และการมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะจานวน 3 แบบ
8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ)
9. แผนทีส่ ถานทีป่ ระชุม
ด้วยมติคณะกรรมการบริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ได้มมี ติให้เรียก
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 220-221 ชัน้
2 ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2562 ได้บนั ทึกรายงานการประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 มาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมครัง้ นี้ดว้ ย ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 1
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบการแถลงผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2562 และรับรองรายงานประจาปี
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบ
ปี 2562 และรับรองรายงานประจาปี 2562 ของบริษทั ทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี้
แล้วตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 2

วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษทั และ
บริษทั ย่อย ซึง่ ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจาก ผูส้ อบบัญชี บริษทั พีวี ออดิท จากัด โดยได้แสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทั แบบไม่มเี งือ่ นไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ดังปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจาปี 2562 หัวข้องบการเงิน โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
(หน่ วย : ล้านบาท)
รายการ
2562
2561
สินทรัพย์รวม
2,666.33
2,808.16
หนี้สนิ รวม
1,563.19
1,736.99
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
1,103.14
1,071.17
รายได้รวม
1,266.68
968.01
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
28.93
(163.30)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท)
0.04
(0.22)
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2562 เป็ นเงิ นสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิ น
ปันผลสาหรับ ผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 56 บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้
เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้
จะมีจานวนไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 จานวนเงิน
21,752,294.62 บาท เป็ นเงินสารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ จานวน 1,087,614.73 บาท รวมเป็ นเงิน
สารองตามกฎหมายสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นเงิน 34,386,908.43 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.54 ของทุนจด
ทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ ทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี หัวข้อนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
กาหนดว่า บริษทั ฯ จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและเงินสารองต่างๆ นัน้ แต่เนื่องจากบริษทั มีความจาเป็ นต้องใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จึงขออนุมตั งิ ดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรจัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2562เพื่อนาไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษทั ข้อ 22 ซึง่ กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม สาหรับปี น้ีกรรมการบริษัทที่ครบกาหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1) ดร.พิบูลย์
ลิมประภัทร
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2) นางวีระวรรณ
บุญขวัญ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3) นางสาวจันทร์จริ า
แพรรังสี
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการ
ทัง้ นี้ นิยามกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั กาหนดขึน้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2562 หัวข้อโครงสร้าง
การจัดการ และเท่ากับข้อกาหนดขัน้ ต่าของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอแต่งตัง้ ไม่
เป็ นกรรมการทีม่ ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา ไม่เป็ นผู้บริหาร
วิชาชีพ ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ กับบริษทั และ
บริษทั ย่อย หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้ว เห็นว่า บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นี้ ได้ผ่ านกระบวนการกลันกรอง
่
ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ว่ามีคุณสมบัติท่เี หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั
รวมถึงเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถอันเป็ นประโยชน์แก่บริษทั จึงเห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั แิ ต่งตัง้
กรรมการรายเดิม ทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้ นี้ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วว่าบุคคลทีจ่ ะเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้อง โดยบริษทั มีหลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการสรรหาปรากฏตาม
รายงานประจาปี 2562 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ บริษัทมีความจาเป็ นต้องเสนอชื่อกรรมการอิสระที่มกี ารดารง
ตาแหน่ งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน เนื่องจากธุรกิจของบริษทั เป็ นธุรกิจเฉพาะ เป็ นการยากทีจ่ ะหาบุคคลอื่นที่มคี วามรู้
ความเข้าใจและมีความสามารถมาทดแทนได้ ทัง้ นี้ บริษัทได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้า ดารง
ตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 3
วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการบริษทั ใหม่
ความเห็นคณะกรรมการ : ผูบ้ ริหาร 2 ท่าน ดารงตาแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ร่วมงานกับบริษทั
ตัง้ แต่วนั ที่ 3 มิถุนายน 2562 กากับดูแลธุรกิจเช่า ขาย ฐานราก บัญชี การเงิน และงานสนับสนุนองค์กร เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารทัง้ 2 ท่าน ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ตามรายชื่อต่อไปนี้
1) นายชัชวัฎ
2) นางสาวอุทยั วรรณ

ภู่พนั ธาภักดิ ์
เรืองโรจน์วริ ยิ า

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

คณะกรรการสรรหา และพิ จารณาค่าตอบแทน : ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์
และกระบวนการสรรหากรรมการที่กาหนดไว้ของบริษทั ฯ โดยผู้บริหารทัง้ 2 ท่าน เป็ นผู้ท่มี คี ุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนทีเ่ กี่ยวข้อง เหมาะสมในการดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ได้แนบประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตาม
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 4
วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจาปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ :
ตามข้อบังคับบริษทั ข้อ
41
ซึง่ กาหนดให้กรรมการมีสทิ ธิได้รบั
ค่าตอบแทนในการปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ ค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่น คณะกรรมการเห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและได้เปรียบเทียบกับบริษทั ทีม่ ขี นาดรายได้และกาไรสุทธิใกล้เคียงกัน
โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ และบาเหน็จกรรมการของปี 2563 เท่ากับปี 2562 ทีผ่ ่านมา ทัง้ นี้
ผลตอบแทนทัง้ ปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึง่ เท่ากับปี 2562 ทีผ่ ่านมา และได้ผ่านการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หน่วย : บาท
ตาแหน่ง
ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุมต่อครัง้
บาเหน็จกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
40,000.00
12,000.00 เมื่อมีการจ่ายเงินปั นผล
รองประธานกรรมการ และ
30,000.00
10,000.00 ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ให้
คณะกรรมการพิจารณา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
20,000.00
10,000.00 จัดสรรบาเหน็จตามความ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ไม่มคี ่าตอบแทน
10,000.00 เหมาะสมให้กบั กรรมการ
ทุกตาแหน่ง แต่ทงั ้ นี้
พิจารณาค่าตอบแทน
รายเดือน
ผลตอบแทนรวมทัง้ ปี
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0
ค่าตอบแทน
ล้านบาท
สาหรับกรรมการทีท่ าหน้าทีม่ ากกว่า 1 ตาแหน่ง ให้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบีย้ ประชุมตามตาแหน่งทีส่ งู
กว่าเพียงตาแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริหารแล้วจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน
ในฐานะกรรมการและ กรรมการท่านใดซึง่ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนที่
เสนออนุมตั ดิ งั กล่าวไม่รวมถึงสวัสดิการทีใ่ ห้กบั พนักงานทัวไป
่ และเป็ นค่าตอบแทนทีไ่ ม่รวมผลประโยชน์อ่นื ใดอีก
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการเสนอค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563 โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และ
เปรียบเทียบกับบริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงเปรียบเทียบกับบริษทั ทีม่ ขี นาดรายได้และกาไรสุทธิใกล้เคียง

กัน โดยนาเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ความเห็นชอบ และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
เพื่อพอจารณาอนุมตั ติ ่อไป
วารที่ 8 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ :
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึง่
กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ของรายงานประจาปี 2562 คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
พิจารณาอนุมตั ใิ ห้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั พีวี ออดิท จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีส่ อบบัญชีของบริษทั เป็ น
ปี ท่ี 8 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยทัง้ หมด ในรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผูส้ อบ
บัญชีทงั ้ สีท่ ่านด้านล่าง ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริษทั เป็ นระยะเวลา 5 ปี 4 ปี 5 ปี และ 2 ปี ตามลาดับ โดย
มีรายชื่อผูล้ งนามตรวจสอบดังต่อไปนี้
1) นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ
2) นายเทอดทอง เทพมังกร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ
3) นางสาวชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9622 และ/หรือ
4) นายบุญเกษม สารกลิน่
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 11888
เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2562 และปี 2563 ของบริษทั พีวี ออดิท จากัด
ปี
2562
2563

ค่าสอบทานสาม
ไตรมาส
930,000.00
930,000.00

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

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

หน่ วย : บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามที่เกิดขึน้ จริง
ตามทีเ่ กิดขึน้ จริง

ทัง้ นี้ในกรณีผสู้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้บริษทั พีวี ออดิท จากัด จัดหา ผูส้ อบ
บัญชีท่านอื่น ภายในสานักงานเดียวกัน เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มคี วามสัมพันธ์
หรือมีส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ ่าสอบบัญชีประจาปี 2563 ของ บริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยเป็ นจานวนเงินรวมไม่
เกิน 2,800,000.00 บาท ต่อปี ซึ่งเท่ากับปี ทผ่ี ่านมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดงั กล่าว
เป็ นอัตราทีเ่ หมาะสมและเป็ นอัตราทีใ่ กล้เคียงกับบริษทั อื่นทีม่ ขี นาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน
วาระที่ 9 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
...............................................................

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงสาหรับการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา
และสถานทีด่ งั กล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษทั จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่
เวลา 12.25 น. เป็ นต้นไป
หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี้ โปรด
กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามทีไ่ ด้แนบมาพร้อมกันนี้ ซึง่ มีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้
แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ (ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย ลาดับที่ 6) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และให้
นาไปยื่นต่อประธานกรรมการบริษทั หรือผูท้ ป่ี ระธานกรรมการบริษทั มอบหมาย ณ สถานทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ก่อน
เวลานัดประชุมด้วย จักขอบคุณยิง่ ทัง้ นี้บริษทั ได้ส่งหลักเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และการ
มอบฉันทะ (ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย ลาดับที่ 5) ในการประชุมนี้ บริษทั ได้เชิญผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตซึง่ เป็ นอิสระ มาตอบข้อ
หารือต่องบการเงินของบริษทั ด้วย
ทัง้ นี้ เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้ การรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หาก
ท่านมีคาถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นแต่ละวาระ หรือขอข้อมูลอื่นที่สาคัญของบริษัท ท่านสามารถจัดส่ง
คาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ท่ี info@chukai.co.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 08-1816-7575 เพื่อที่คณะกรรมการ
บริษทั หรือฝ่ ายบริหารจะได้เตรียมชีแ้ จงในวันประชุมสามัญผู้ถอื หุน้

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติ คณะกรรมการ

(ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ของ
บริษัท ชู ไก จากัด (มหาชน)
วันที่ประชุม
สถานที่ประชุม

:
:

ประธานที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุม
เริ่ มประชุมเวลา
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม

:
:
:
:

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น.
ห้องประชุม 220-221 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 บางนาใต้ บางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
14.30 น.
มีผถู ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองจานวน 28 ราย และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจานวน 31
ราย รวมเป็ น 59 ราย เป็ นจานวน 439,254,221 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 58.042 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด 757,057,874 หุน้

ครบเป็ นองค์ ประชุมตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 46
นางสาวนนทพร ไกรชิ งฤทธิ์ ผูด้ าเนิ นการประชุม กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้น พร้อมแนะนาทางหนี ไฟของสถานที่
จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.
2562 ที่ผ่านมาบริ ษทั ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น เพื่อสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 มี
จานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งสิ้น 2,716 ราย
ผูด้ าเนินการประชุม ได้ช้ ีแจงถึงข้อปฏิบตั ิสาหรับการประชุม และวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั หุน้ หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสี ยง
2. ดังนั้นผูถ้ ือหุน้ แต่ละท่านจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ หรื อจานวนหุน้ ที่รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
3.1 ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดที่ เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรื อไม่มีความเห็ นแสดงเป็ นอย่างอื่นตามที่ ประธานหรื อคณะกรรมการ
บริ ษทั เสนอ ไม่ตอ้ งทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจาเป็ นต้องยืน่ บัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่ โดย
เจ้าหน้าที่ จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ ี่ ไม่เห็ นด้วยและงดออกเสี ยงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เลขานุ การที่
ประชุมขอให้ผถู ้ ือหุน้ ยืน่ บัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับ เพื่อให้บริ ษทั เก็บบัตรไว้เป็ นหลักฐานในการลงคะแนน
ของผูถ้ ือหุน้
3.2 หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรื องดออกเสี ยง ขอให้ทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจานวนหุ ้น
ที่ตนถือรวมกับจานวนหุน้ ที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
รายละเอียดอื่นเพิ่มเติม ปรากฏตามข้อปฏิบตั ิ สาหรับการประชุมที่ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้ว พร้อมหนังสื อเชิญประชุม ตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วยลาดับที่ 5
ประธานเปิ ดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งแนะนา กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษาทาง
กฎหมาย ที่เข้าร่ วมประชุม ดังนี้
1. ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายธงไชย แพรรังสี
นายวัชริ นทร์ ดวงดารา
นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ
นายทัฬห์ สิ ริโภคี
นางวีระวรรณ บุญขวัญ
นางสาววนิดา ดาราฉาย

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

โดยนางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ และผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ เนื่องจากต้อง
เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ปัจจุบนั บริ ษทั มีกรรมการ รวม 8 คน และมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมมากกว่าร้อยละ 90
ในการประชุมครั้งนี้ มีทีมผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จากทุกหน่วยงาน เข้าร่ วมประชุม ดังนี้
1. นายนพดล คุปตสรรค์
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วสิ กากับดูแลธุรกิจขุดเจาะเสาเข็ม
2. นางสาวเจนจิรา แพรรรังสี
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จากัด กากับดูแลธุรกิจการให้เช่า
เครื่ องจักร
3. นางสาววิไล นักวิฬา
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
4. นางปาจรี ย ์ ศรี สุวรรณ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
5. นางจิตรา ทองสมุทร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
6. นางสาวรัชดากร ทมินเหมย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุนงานบริ หาร
7. นายศุภณัฐ ปกรณ์กิจวัฒนา
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
และฝ่ ายอื่น ๆ เข้าร่ วมประชุมพร้อมกันในครั้งนี้
ประธานกล่าวแนะนาผูส้ อบบัญชี และตัวแทนของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั พีวี ออดิท จากัด ได้แก่นายประวิทย์ วิวรรณธนา
นุตร์ และนายบุญเกษม สารกลิ่น และแนะนาที่ปรึ กษาทางด้านกฎหมายของบริ ษทั ได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ เพื่อ
ทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริ ษทั จากนั้นประธานจึงให้
นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธิ์ ผูด้ าเนินการประชุม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
ผูด้ าเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้
จัดทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้
จัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสื อเชิญประชุม ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียด และข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ อง
อื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 8 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ 32,868,871 หุน้ นับเป็ นจานวนหุน้ ที่เข้าประชุม
รวม 488,365,136 หุน้
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2561 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสี ยง

488,365,136 เสี ยง
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คิดเป็ นร้อยละ 100.00

ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่รับรอง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เป็ นบัตรเสี ย
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

0.00
0.00
0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 และรับรองรายงานประจาปี
ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2561 ของคณะกรรมการ ซึ่ งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิ นและผลการ
ดาเนิ นงาน ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาโดยสรุ ปเป็ น ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน
ปี 2561
ปี 2560
รายได้รวม
905.70
1,157.40
ต้นทุนขายและให้บริ การรวม
916.90
927.00
กาไรขั้นต้น
-11.20
230.40
กาไรสุทธิ
-163.30
30.40
รายได้จากการขายรวม
261.50
269.50
ต้นทุนจากการขาย
214.40
212.00
กาไรขั้นต้นจากการขาย
47.20
57.50
รายได้จากการขายรถเครนใหม่ XCMG
164.30
214.00
ต้นทุนจากการขายรถเครนใหม่ XCMG
138.30
191.70
กาไรขั้นต้นจากการขายรถเครนใหม่ XCMG
26.00
22.30
รายได้จากการขายรถเครนเก่า
97.30
55.50
ต้นทุนจากการขายรถเครนเก่า
76.10
20.30
กาไรขั้นต้นจากการขายรถเครนเก่า
21.10
35.20
รายได้จากการให้บริ การเช่าและขนส่ง
372.50
551.00
ต้นทุนจากการให้บริ การเช่าและขนส่ง
413.50
534.90
กาไรขั้นต้นจากการให้บริ การเช่าและขนส่ง
-41.00
16.10
รายได้จากงานฐานราก (เข็มเจาะ)
271.70
336.90
ต้นทุนจากงานฐานราก (เข็มเจาะ)
289.00
180.00
กาไรขั้นต้นจากงานฐานราก (เข็มเจาะ)
-17.30
156.90
สิ นทรัพย์รวม
2,808.20
2,935.70
หนี้สินรวม
1,737.00
1,701.30
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
1,071.20
1,234.50
ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏ
ว่ามีผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดดังนี้
คุณอิรารมย์ อนันต์ ตัวแทนจาก อาสาพิทกั ษ์สิทธิ์ ผูถ้ ือหุ ้น สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ขอเรี ยนถาม 3 ประเด็น
สาหรับวาระพิจารณารับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 และรับรองรายงานประจาปี ดังนี้
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1. ผลการดาเนินงานของปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เป็ นจานวนมาก เป็ นเพราะสาเหตุใด
2. วิธีการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นมีอย่างไรบ้าง
3. ผูถ้ ือหุ ้นสามารถคาดการณ์ได้ไหมว่า ในปี 2562 บริ ษทั ฯ จะพลิกกลับมามีกาไร และสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้
ได้หรื อไม่ เนื่องจากประมาณการรายได้ของปี 2561 ถูกเลื่อนงานมาในปี 2562
ประเด็ นที่ 1. คุ ณธงไชย แพรรั ง สี รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจ้า หน้า ที่ บริ หาร ชี้ แ จง
รายละเอียดว่า สาเหตุที่ผลการดาเนิ นงานของปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เนื่ องจากธุรกิจรับเหมางานด้านฐานราก ทางผูว้ า่
จ้างมีการเลื่อนงานออกไปประมาณ 6 - 7 เดือน จึงเกิดความล่าช้า จากที่คาดการณ์ไว้วา่ จะเริ่ มเข้าทางานได้ต้ งั แต่ตน้ ปี 2561
ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานในปี 2561
ประเด็นที่ 2. คุ ณนพดล คุ ปตสรรค์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จากัด ชี้ แจงว่า ในปี 2561
บริ ษทั ฯ ได้รับงานจากบริ ษทั ผูว้ า่ จ้าง คือ บริ ษทั ซิ โน -ไทย เอ็นจีเนี ยริ่ ง แอนด์คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) ทั้งโครงการ
รถไฟฟ้าสายสี เหลือง และโครงการรถไฟฟ้าสายสี ชมพู ตามสัญญาจ้างงาน บริ ษทั ฯ ต้องเริ่ มทางานตั้งแต่เดือนมกราคม
2561 แต่มีการเลื่อนเวลาทางานออกไป โดยทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กบั
บริ ษทั ซิ โน-ไทย เอ็นจีเนี ยริ่ ง แอนด์คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) ล่าช้ากว่ากาหนด สาเหตุน้ ี จึงทาให้บริ ษทั ฯ ต้องเลื่อน
การเข้าพื้นที่ เพื่อทางานออกไปอีกประมาณ 6 - 7 เดื อน บริ ษทั ฯ ได้มีการเตรี ยมความพร้อม เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจ ทางด้านทีมงาน และเครื่ องจักร เมื่อปี 2560 บริ ษทั ฯ มีทีมงาน 8 -10 ทีม แต่ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีทีมงานเพิ่มขึ้น
เป็ น 20 ทีม ส่ วนสาเหตุหลักที่มีผล ต่อผลการดาเนิ นงานในปี 2561 เนื่ องจากปั จจุบนั โครงการรถไฟฟ้า กาลังอยูใ่ นช่วง
ดาเนิ นงาน ทาให้รายได้ของปี 2561 จะถูกเลื่อนไปเป็ นรายได้ในปี 2562 แทน และจากเหตุการณ์ดงั กล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ
มีแผนสารอง คือสะสมงาน Backlog ไว้ และมีการวางแผนล่วงหน้า เกี่ ยวกับความล่าช้าของผูว้ ่าจ้าง เช่น โครงการที่
บริ ษทั ฯ วางแผนไว้ว่าจะเริ่ มงานได้ต้ งั แต่ ต้นเดื อนมกราคม 2561 และมีบางโครงการที่ มีการเลื่อนงานออกไป จนถึง
ปั จจุ บัน เป็ นเวลาประมาณ 4 เดื อน แต่บริ ษทั ฯ ก็มีงานโครงการอื่ นๆ รองรั บอยู่ ในธุ รกิ จรั บเหมาก่ อสร้ างนั้นมี ปัจจัย
ภายนอกที่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งในเรื่ องการส่งมอบพื้นที่ทางาน EIA และใบอนุญาตก่อสร้าง เป็ นต้น
ประเด็นที่ 3. คุณธงไชย แพรรังสี รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารบริ ษทั ชี้แจง
ว่า บริ ษทั ฯ คาดการณ์วา่ ผลประกอบการของปี 2562 จะดีกว่าปี 2561 เนื่ องจากงาน Backlog ที่บริ ษทั ฯ มีอยูใ่ นมือใน
ปั จจุบนั มีค่อนข้างมาก ส่ วนในเรื่ องของผลประกอบการจะพลิกกลับมีกาไรหรื อไม่น้ นั ทางบริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถตอบได้
ณ ตอนนี้
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ อง
อื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมรับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 รวมถึงรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ของบริ ษทั ในรอบปี
2561 และรับรองรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสี ยง
499,494,166 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่รับรอง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เป็ นบัตรเสี ย
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ผูด้ าเนิ นการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และรายงานของผูส้ อบบัญชี ไปพร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏ
ว่ามีผถู ้ ือซักถามรายละเอียดดังนี้
คุณอิรารมย์ อนันต์ ตัวแทนจาก อาสาพิทกั ษ์สิทธิ์ ผูถ้ ือหุ ้น สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ขอเรี ยนถาม 2 ประเด็น
สาหรับวาระพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ดังนี้
1. จากงบการเงิน ในส่ วนของเงินกูย้ ืมในระยะสั้น และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในส่ วนเงินกูย้ ืมในระยะสั้น หมายเหตุ 4.
หน้า 108 ในงบการเงินเฉพาะกิ จการ มีรายการหักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ของปี 2561 ประมาณ 57 ล้านบาท และปี 2560
ประมาณ 32 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นเงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้น แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และในหน้า 109 เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในงบการเงินรวมปี 2561 เท่ากับ 54 ล้านบาท และปี 2560 เท่ากับ 14 ล้านบาท และตรงหมายเหตุ
ข้อ 9. หน้า 115 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ของ บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด มีทุน 24,999,300 ล้านบาท และมีการตั้ง
ค่าเผื่อการด้อยค่า เป็ นจานวนเงินสุทธิ 0 บาท จึงต้องการทราบรายละเอียดว่าทาไมถึงมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า
2. บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด ในปั จจุบนั ยังมีรายได้อยูห่ รื อไม่
ประเด็นที่ 1. คุ ณวิไล นักวิฬา ผูจ้ ัดการฝ่ ายบัญชี ชี้ แจงรายละเอี ยดว่า บริ ษทั ฯ ต้องตั้งค่าเผื่อการด้อ ยค่ า
เนื่องจากบริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด มีการลดการให้บริ การ และลดขนาดของธุรกิจลง ทาให้มีผลดาเนินงานขาดทุน
แต่บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด ยังมีสินทรัพย์ที่ตอ้ งคิดค่าเสื่ อมราคา จึงทาให้เกิดการขาดทุนเกินทุน และบริ ษทั
ดังกล่าวได้มีการโอนธุรกิจงานเช่าให้กบั บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จากัด โดยที่เครื่ องจักรยังไม่ได้โอนกรรมสิ ทธิ์ ให้กบั
บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จากัด เครื่ องจักร จึงจะมีค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าเสื่ อมราคา ดอกเบี้ยเงินกูย้ ืม และดอกเบี้ยลีสซิ่ง
ทาให้รายได้ลดลง แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้กาไรไม่สามารถชดเชยในส่ วนของเงินปั นผลผูถ้ ือหุ ้นได้ จึงต้องมีการ
ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า และในส่ วนของการกูย้ ืมเงินจากบริ ษทั แม่ (บมจ.ชูไก) เนื่ องจากบริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด
มีภาระที่ ตอ้ งผ่อนชาระกับทางสถาบันการเงิ น และไม่มีกระแสเงิ นสดเพียงพอ เพราะรายได้ไปอยู่ที่บริ ษทั เดอะเครน
ระยอง จากัด ทาให้ตอ้ งมีการการกูย้ มื เงินจากบริ ษทั แม่
ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานที่ประชุม ได้ขอให้คุณ
ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจยิง่ ขึ้น ดังนี้
คุณประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีการปรับโครงสร้าง
กลุ่มธุรกิจ ทาให้มีการเปลี่ยนแปลง การให้บริ การทางธุรกิจของบริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด มาอยูท่ ี่บริ ษทั เดอะ
เครน ระยอง จากัด ในส่ วนของการให้บริ การลูกค้า แต่ในส่ วนเครื่ องจักร ยังไม่ได้โอนกรรมสิ ทธิ์ มา ดังนั้นบริ ษทั เดอะ
เครน แหลมฉบัง จากัด จึ งมีค่าใช้จ่าย ค่าเสื่ อมราคา ค่าดูแล ทาให้เกิ ดการขาดทุนมากว่าทุนที่มีอยู่ ทาให้เงินลงทุนใน
ราคาพาร์ ต้องตั้งด้อยค่าเป็ นศูนย์ เพราะว่าส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นติดลบมาก ทาให้ตอ้ งมีการกูย้ ืมเงินจากบริ ษทั แม่ ทางผูส้ อบ
บัญชีตอ้ งมาประเมินกับทางผูบ้ ริ หารว่า บริ ษทั ลูกได้ยบุ ลงแล้ว ทาให้ไม่มีแหล่งรายได้ ดังนั้นโอกาสที่จะหาเงินต้นมาคืนมี
น้อย ทาให้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญใส่ เข้ามา เท่ากับจานวนที่ขาดทุน (ติดลบ) ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ลูก
จนกว่าบริ ษทั ลูก จะมีการขายทรัพย์สินที่มีอยูอ่ อกไป ถ้าขายได้กาไรส่วนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นบวก ก็จะมีการ Reverse การด้อย
ค่าในส่วนนี้ ซึ่งขณะนี้อยูร่ ะหว่างการพิจารณาว่าจะเป็ นไปตามแผนที่วางไว้หรื อไม่
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ประเด็นที่ 2. คุณประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ชี้แจงรายละเอียดว่า บริ ษทั เดอะเครน แหลม
ฉบัง จากัด ยังมีสินทรัพย์อยู่ แต่รายได้จะไปอยู่ที่บริ ษทั ที่ทาการตลาดคือ บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จากัด ซึ่ งถ้าบริ ษทั
เดอะเครน ระยอง จากัด มี การรั บงานแล้วมี ทรั พย์สินที่ ทางบริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด มี อยู่ ก็จะทาการเช่ า
เครื่ องจักรจากทางบริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด
คุณทองสัมฤทธิ์ ลี้จนั ทรากุล ผูถ้ ือหุ ้น ขอเรี ยนถามที่ประชุม สาหรับวาระพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิ น
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
1. จากข้อมูลพบว่า บริ ษทั มีการผิดชาระหนี้กบั ทางสถาบันการเงิน จึงต้องการทราบเกี่ยวกับสภาพคล่อง และวิธีการแก้ไข
ปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
คุณธงไชย แพรรังสี รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงรายละเอียดว่า การ
ผิดชาระหนี้กบั ทางสถาบันการเงิน ในอนาคตมีการวางแผนว่าจะขายเครื่ องจักรส่ วนหนึ่ งออกไป น่าจะภายใน 1 - 2 เดือน
นี้ ซึ่งยอดของการขายเครื่ องจักรมีมูลค่าค่อนข้างสูง การขายเครื่ องจักรในครั้งนี้ เพื่อต้องการลดภาระหนี้ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
ประมาณ 1,400 ล้านบาท จะสามารถช่วยลดหนี้ที่มีอยูไ่ ด้ประมาณ 1,000 ล้านบาท
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ อง
อื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ เป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสี ยง
499,553,245 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่รับรอง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เป็ นบัตรเสี ย
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสาหรับผล
การดาเนินงาน ประจาปี 2561
ผูด้ าเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 56 กาหนดว่า บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ของกาไรสุทธิประจาปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีทุนสารองแล้ว 33,299,293.70 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.40 ของทุนจดทะเบียน
และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ ที่เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี กาหนดว่า บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลแต่ละปี ใน
อัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และเงินสารองต่างๆ นั้น แต่เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจรับเหมางาน
ฐานราก (เข็มเจาะ) เพิ่มขึ้น ในปี 2562 บริ ษทั ฯ จึงของดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561 นี้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั น
ผลประจาปี 2561 เพื่อนาไปใช้เป็ นเงินลงทุนในธุรกิจรับเหมาฐานรากในปี 2562
ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏ
ว่ามีผถู ้ ือซักถามรายละเอียดดังนี้
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คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุ ้น ขอเรี ยนถามที่ประชุม 2 ประเด็น สาหรับวาระพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิ
ประจาปี 2561 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ดังนี้
1. จากสาเหตุที่งดจ่ายเงินปั นผล เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีการขาดทุน ต้องการทราบว่าบริ ษทั ฯ มีกาไรสะสมเพียงพอที่จะจ่ายใน
ส่วนนี้หรื อไม่ เนื่องจากเงินสดในงบแสดงฐานะการเงินจากเดิมประมาณ 21 ล้านบาท ลดเหลืออยูป่ ระมาณ 2 ล้านบาท
2. สาเหตุที่ไม่ได้จ่ายเงินปั นผลในปี นี้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ กาไรลดลงหรื อขาดทุนในปี นี้ สาเหตุเพราะว่าลูกค้าได้ผิดชาระหนี้
หรื อมีการเลื่อนส่งมอบพื้นที่งานออกไป ทาให้เงินปั นผลที่คาดว่าจะได้รับในปี นี้ ถึงเลื่อนออกไปเป็ นของปี หน้า และจะไป
รวมอีก 2 ปี ใช่หรื อไม่
ประเด็นที่ 1 . คุ ณธงไชย แพรรั งสี รองประธานกรรมการ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ชี้ แจง
รายละเอียดว่า สภาพคล่องที่เห็นในปั จจุบนั ไม่น่าจะเป็ นประเด็นที่น่าเป็ นห่วงแต่อย่างใด เนื่ องจากที่การดาเนินงานอยูใ่ น
ปั จจุบนั นี้ยงั มีสภาพคล่องสามารถหมุนเวียนได้อยู่
ประเด็นที่ 2. ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานที่ประชุม
ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่คุณนพดล คุปตสรรค์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จากัด ได้อธิบายไว้ก่อนหน้า
นี้ แล้ว ถึงสาเหตุที่บริ ษทั ฯ มีผลการดาเนิ นงานลดลง เนื่ องจากทางผูร้ ับเหมามีการส่ งมอบพื้นที่ ล่าช้ากว่าที่ กาหนดเป็ น
ระยะเวลาหลายเดื อ น ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ ต้น ทุ น และผลประกอบการของบริ ษ ัท ฯ และในปั จ จุ บัน บริ ษ ัท ฯ ได้น า
ประสบการณ์ที่ได้ มาใช้วางแผนในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้มีความแม่นยามากขึ้น ประกอบกับ Backlog ที่บริ ษทั ฯ
มี อยู่ในอนาคต ซึ่ งมี ส่วนช่ วยให้มีผลกระทบต่อกาไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ ดี ข้ ึ น เพราะฉะนั้นในอนาคต ทางบริ ษทั ฯ
รับปากได้วา่ บริ ษทั ฯ จะดาเนินธุรกิจให้ดียง่ิ ขึ้น
ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิจดั สรรกาไรสุทธิ สาหรับผลการ ดาเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิงดจ่ายปั นผลประจาปี จากผลการดาเนิน
งานประจาปี 2561 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสี ยง
499,553,245 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่รับรอง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เป็ นบัตรเสี ย
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ผูด้ าเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อ 22 ซึ่งกาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สาหรับปี นี้กรรมการบริ ษทั ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ จานวน 3 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1) นายธงไชย
แพรรังสี
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รองประธานกรรมการและกรรมการ
2) นายวัชริ นทร์
ดวงดารา
กรรมการอิสระ
3) นายทัฬห์
สิ ริโภคี
กรรมการอิสระ
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ทั้งนี้ นิ ยามกรรมการอิสระที่บริ ษทั กาหนดขึ้น รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาปี 2561 หัวข้อโครงสร้าง
การจัดการ และเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอแต่งตั้งไม่เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารวิชาชีพ
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ กับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน
ครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิ จของ
บริ ษทั รวมถึงเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถอันเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น อนุมตั ิ
แต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่อไป
อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ
ผศ. ดร. พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานที่ประชุม เชิญกรรมการที่
ต้องออกจากวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดารงตา แหน่งใหม่ท้ งั 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็ นการชัว่ คราว เพื่อให้การลง
มติเป็ นไปอย่างอิสระ
5.1
แต่ ง ตั้ง นายธงไชย แพรรั ง สี ให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการ อี ก วาระหนึ่ ง ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า นายธงไชย แพรรังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งกรรมการ
เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 3)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง นายธงไชย แพรรังสี กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ
เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใดเพิม่ เติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มี มติ ด้วยเสี ยงเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ การแต่งตั้ง นายธงไชย แพรรั งสี รองประธาน
กรรมการกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ด้วย
คะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
499,553,245 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสี ยง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เป็ นบัตรเสี ย
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00

5.2
แต่งตั้ง นายวัชริ นทร์ ดวงดารา ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการ อี กวาระหนึ่ ง ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นว่า นายวัชริ นทร์ ดวงดารา มี คุณสมบัติเหมาะสมและปฏิ บตั ิหน้าที่ ในตาแหน่ ง
กรรมการเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่
ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
จึ งเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวัชริ นทร์ ดวงดารา กรรมการ ที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใดเพิม่ เติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิแต่งตั้ง นายวัชริ นทร์ ดวงดารา กรรมการ ที่ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
499,553,092 เสี ยง
153 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เป็ นบัตรเสี ย
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.99
0.00
0.00
0.00

5.3
แต่งตั้ง นายทัฬห์ สิ ริโภคี ให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า นายทัฬห์ สิ ริโภคี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งกรรมการ
เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 3)
จึ งเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายทัฬห์ สิ ริโภคี กรรมการ ที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ
เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใดเพิม่ เติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้ง นายทัฬห์ สิ ริโภคี กรรมการ ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
499,553,245 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสี ยง
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เป็ นบัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ผศ. ดร. พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานที่ประชุม เชิญกรรมการที่
ต้องออกจากวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่ท้ งั 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2561
ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาโดย
ยึดตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 41 ซึ่งกาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงิน
รางวัล เบี้ ยประชุ ม บ าเหน็ จ โบนัส หรื อ ผลประโยชน์ ต อบแทนในลัก ษณะอื่ น คณะกรรมการเห็ น สมควรก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันและ
ได้เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ที่มีขนาดรายได้และกาไรสุ ทธิ ใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
และบาเหน็จกรรมการ ของปี 2562 เท่ากับปี 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่ ง
เท่ากับปี 2561 ที่ผา่ นมา และได้ผา่ นการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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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. เบี้ยประชุมต่อครั้ง
2.1
ประธานกรรมการ จ่ายครั้งละ 12,000.00 บาท
2.2
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ จ่ายครั้งละ
10,000.00 บาท
3. บาเหน็จกรรมการ
3.1
เมื่อมีการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบาเหน็จตามความเหมาะสม
ให้กบั กรรมการทุกตาแหน่ง แต่ท้ งั นี้ ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท
สาหรับกรรมการที่ทาหน้าที่มากกว่า 1 ตาแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรื อเบี้ยประชุมตามตาแหน่งที่สูงกว่า
เพียงตาแหน่ งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริ หารแล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการ และกรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่ วมการประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมการกาหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่
เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และ
เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ที่มีขนาดรายได้และกาไรสุทธิใกล้เคียงกัน
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแล้ว
ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏ
ว่ามีผถู ้ ือซักถามรายละเอียดดังนี้
คุณอิรารมย์ อนันต์ ตัวแทนจาก อาสาพิทกั ษ์สิทธิ์ ผูถ้ ือหุน้ สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ขอเรี ยนถาม สาหรับวาระ
พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2561 ดังนี้
1. ปี นี้ไม่มีการจ่ายปั นผล แสดงว่าปี นี้ ก็จะไม่มีการจ่ายบาเหน็จให้คณะกรรมการใช่หรื อไม่
ผศ.ดร.พิ บู ล ย์ ลิ ม ประภัท ร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิ ส ระ และประธานที่ ป ระชุ ม ชี้ แจง
รายละเอียดว่า บาเหน็จกรรมการ จะจ่ายได้ก็ต่อเมื่อมีการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เท่านั้น
ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้เชิ ญให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นซักถามเรื่ องอื่นใด ผูด้ าเนิ นการ
ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ผูด้ าเนินการประชุม แจ้งว่า ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ซึ่งถือหุน้ นับรวมกันได้ 263,998,875 หุน้ ถือว่าเป็ นผูม้ ี
ส่ ว นได้เ สี ย เป็ นพิ เ ศษในการก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ จึ ง ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในการพิ จ ารณาอนุ ม ัติ
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบาเหน็จกรรมการในวาระนี้ จานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมี
จานวนเท่ากับ 235,554,370 เสี ยง
ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ ด้ว ยคะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉั น ท์ อนุ ม ัติ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2562 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั รายละเอียดตามที่
เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
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ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
235,554,370 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เป็ นบัตรเสี ย
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
ผูด้ าเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี และโดยการเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ของรายงานประจาปี 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็ นสมควรให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ปฏิบตั ิหน้าที่สอบบัญชีของบริ ษทั เป็ นปี 7
เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผูส้ อบบัญชี ท้ ัง 4 ท่ าน
ด้านล่าง ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั โดยมีรายชื่อผูล้ งนามตรวจสอบดังต่อไปนี้
1) นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรื อ
2) นายเทอดทอง เทพมังกร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรื อ
3) นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 และ/หรื อ
4) นายเกษม
สารกลิ่น
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888
เปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2561 และปี 2562 ของบริ ษทั พีวี ออดิท จากัด
หน่ วย : บาท
ค่าสอบทานสาม
ค่าตรวจสอบ
รวมเงินค่าสอบ
ปี
ค่าใช้จ่ายอื่น
ไตรมาส
ประจาปี
บัญชี
2561
930,000.00
1,870,000.00
2,800,000.00
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
2562
930,000.00
1,870,000.00
2,800,000.00
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
ทั้งนี้ในกรณี ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด จัดหา ผูส้ อบบัญชี
ท่านอื่น ภายในสานักงานเดียวกัน เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ ซึ่ งผูส้ อบบัญชีผลู ้ งนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้เสี ย
กับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้น พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 ของ บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยเป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน
2,800,000.00 บาท ต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริ ษทั อื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน
ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่า
มีผถู ้ ือซักถามรายละเอียดดังนี้
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุน้ ขอเรี ยนถามที่ประชุม 3 ประเด็น สาหรับวาระพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี ดังนี้
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1. ปี นี้ ไม่มีการขึ้นค่าสอบบัญชีซ่ ึ งถือเป็ นเรื่ องที่ดี เห็นได้จากหลายๆ บริ ษทั ที่มีการขึ้นค่าสอบบัญชี เพราะว่าค่าครองชีพที่
สูงขึ้น จึงอยากสอบถามว่าที่บริ ษทั ฯ ไม่มีการขึ้นค่าสอบบัญชี แสดงว่าในปี หน้าภาระงาน ไม่น่าจะมากกว่าเดิมใช่หรื อไหม
หรื อเพราะว่าปี นี้บริ ษทั ฯ มีการขาดทุน
2. ขอทราบรายละเอียดว่าจะส่งผลกระทบอย่างไร เพราะว่าเป็ นธุรกิจที่รับรู ้รายได้ ซึ่งการรับรู ้รายได้จะเปลี่ยนไปหรื อไหม
ถ้าปี หน้ามาดูในงบ มาตรฐานการบัญชีจะมีการเปลี่ยนไปหรื อไม่อย่างไร
3. พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ เรื่ องค่าตอบแทนแรงงาน น่าจะมีผลกระทบกับการคานวณมากขึ้น อยากทราบว่าทาง
บริ ษทั ฯ มีการคานวนหรื อยัง เนื่องจากเห็นว่าปี นี้ไม่มีการเพิ่มขึ้น
คุณประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด ชี้แจงรายละเอียดทั้ง 3 ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1. รายได้จากบัญชีที่เกี่ยวกับการรับรู ้รายได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนมกราคม 2562 นี้ มีผลต่อ
บริ ษทั ฯ แต่จะกระทบมากหรื อน้อยนั้นขึ้นอยูก่ บั ว่าบริ ษทั ฯ มีรายได้มากน้อยเพียงใด ส่ วนเรื่ องของค่าบริ การนั้น บริ ษทั ฯ
มองว่าเป็ นลูกค้าที่ใช้บริ การมาเป็ นระยะหลายปี และบริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั คนไทย ไม่ใช่บริ ษทั ต่างชาติ ทาให้บริ ษทั ฯ ปรับ
ราคาขึ้นในลักษณะประนีประนอม บางครั้งประมาณ 2 ปี หรื อดูจากชัว่ โมง เช่น ถ้าลูกค้ามีการขยายธุรกิจเติบโตมากขึ้น ปี
หน้าเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะขอเพิ่มค่าสอบบัญชีข้ ึนได้ ซึ่งเป็ นสัญญาระหว่างกันว่า ถ้าบริ ษทั ท่านเติบโต เราก็จะขอเติบโต
ไปพร้อมกับบริ ษทั ฯ ด้วย
ประเด็นที่ 2. บริ ษทั ฯ ของเราถือว่ากระทบน้อย เนื่ องจากเป็ นธุรกิจบริ การจะเป็ นการปรับขึ้นเป็ นขั้นๆ ซึ่ งธุรกิจ
บริ การของเราจะเป็ นไปตามขั้นตอน เช่น ถ้าเป็ นการยกรถ ก็จะมีการคิดค่าบริ การขนส่ งรถเครนก่อน และค่อยคิดค่าเช่าใน
การยก หรื อในส่ วนงานฐานราก งานเสาเข็มเจาะ ก็จะมีค่าบริ การงานเจาะก่อน หรื อการเทปูน เป็ นต้น ซึ่ งจะมีการแบ่งกัน
อย่างชัดเจน เราจะรับรู ้รายได้เมื่อการบริ การจบในแต่ละขั้นตอนของงานนั้นๆ แต่ในส่ วนของค่าเช่า ปกติแล้วผูเ้ ช่าจะมี
ผลกระทบ เดิมที่เรามีการบันทึกค่าเช่า แบ่งเป็ นสัญญาเช่าการเงิน และสัญญาเช่าดาเนิ นงาน ซึ่ งสัญญาเช่าการเงินให้บนั ทึก
เป็ นทรัพย์สิน แต่ต่อไปสัญญาเช่าที่เกิน 1 ปี ให้บนั ทึกเป็ นทรัพย์สินทั้งหมด และตัดเป็ นค่าเสื่ อมแทนที่จะคิดเป็ นค่าเช่า แต่
ถ้ารายได้ใดที่ต่ากว่า 1 ปี จะให้ลงเป็ นค่าเช่า
ประเด็นที่ 3. กฎหมายมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 เมษายน 2562 ซึ่ งทางรัฐบาลน่าจะช่วยในส่ วนนี้ซ่ ึ งถ้ากฎหมาย
ประกาศให้ใช้ก่อนเดือนเมษายน 2562 หมายความว่า ผลกระทบทั้งหมดต้องลงภายในเดือนมีนาคม ซึ่ งเดือนมีนาคม จะมี
ผลประกอบการแค่ 3 เดือน ดังนั้นการที่รัฐบาลประกาศในวันที่ 5 เมษายน 2562 นั้นจะลงในงบไตรมาสที่ 2 ผลประกอบการ
ก็จะเป็ น 6 เดือน ซึ่ งจะส่ งผลกระทบน้อย เพราะบางบริ ษทั อาจจะขาดทุน แต่ของเราได้เปิ ดเผยอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน มีอยูป่ ระมาณ 4 ล้านกว่าบาท
ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใดเพิม่ เติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีท้ งั 4 ท่านจากบริ ษทั พีวี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่น ภายในสานักงานเดียวกัน เป็ น
ผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแทนผูส้ อบ
บัญชีดงั กล่าวได้ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,800,000.00 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
499,553,245
เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
0
เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0
เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เป็ นบัตรเสี ย
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00

ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่า
มีผถู ้ ือซักถามรายละเอียดดังนี้
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามที่ประชุม 6 ประเด็น ดังนี้
1. ในงบการเงิน ส่ วนของหนี้มีที่ผิดนัดชาระอยูป่ ระมาณ 69 ล้านบาท เป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาให้บริ ษทั ขาดทุนในปี ที่แล้ว ซึ่ งมี
ความเกี่ยวข้องกับการเลื่อนงานของลูกค้าหรื อไม่
2. เนื่องจากทางบริ ษทั จะจาหน่ายสิ นทรัพย์บางส่วนออกไป เพื่อให้มีรายได้เกิดขึ้น อยากทราบว่ารายละเอียดของสิ นทรัพย์
ที่จะจาหน่ายออกไปคืออะไร
3. หนี้ สินของปี ทีผ่านมา บริ ษทั ได้มีการลดหนี้ สินระยะยาวไปแล้วส่ วนหนึ่ ง แต่วา่ หนี้ สินระยะสั้นนั้นเพิ่มขึ้น ทั้งในส่ วน
เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ทาให้หลายๆ ท่านกลัวว่าดอกเบี้ยจะเป็ นขาขึ้นหรื อไม่ ซึ่ งในรายละเอียดเห็ นว่ามีการกูเ้ งิ นจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง จึงอยากทราบรายละเอียดในส่วนนี้เพิ่มเติม
4. ปี นี้ในส่วนของเงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ลดลงมากจากปี ที่ผา่ นมาเป็ นเพราะว่า บริ ษทั ขาดทุนหรื อเพราะสาเหตุใด
5. ในงบการเงิน มีการรับเงินจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน ประมาณ 100 ล้านบาท จึงต้องการทราบรายละเอียดในส่ วนนี้
ว่าเป็ นอย่างไร
6. ในส่ วนของกิ จการ อยากสอบถามว่าบริ ษทั มีความคาดหวังและมองอนาคตของธุ รกิ จในปี นี้ อย่างไร เนื่ องจากบริ ษทั
ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานฐานราก โครงสร้างพื้นฐานเป็ นส่วนใหญ่ จึงอยากทราบว่าธุรกิจนี้จะเติบโตขึ้นอย่างไร เพราะเห็น
ได้จากหลายบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ มีการลงทุนและมีรายได้เพิ่มขึ้นพอสมควร และเสาเข็มเจาะโครงการรถไฟฟ้ า มี
ความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และการขายรถเครนล็อตใหญ่ ตอนนี้มีความคืบไปถึงไหน มีการขายออกไปหรื อยัง
คุณวิไล นักวิฬา ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี ชี้แจงรายละเอียด ในประเด็นที่ 1 - 5 ดังนี้
ประเด็นที่ 1. เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีรายได้ลดลง ส่งผลให้สภาพคล่องลดลงไปด้วย ทาให้ตอ้ งเลื่อนการชาระกับทาง
สถาบันการเงินออกไป
ประเด็นที่ 2. บริ ษทั ฯ มีการขายที่ดิน เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีการย้ายสถานประกอบการใหม่ จึงทาการขายที่ดินเดิม
ออกไป เพื่อให้มีกาไรเพิ่มขึ้น
ประเด็นที่ 3. การกูเ้ งิ นจากบุคคลที่เกี่ ยวข้อง จะเป็ นการกูเ้ งินจาก คุณธงไชย แพรรังสี ที่ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
ของบริ ษทั ฯ
ประเด็นที่ 4. เนื่องจากทางสรรพากรยังไม่ได้คืนเงินให้ทางบริ ษทั ฯ เพราะมีรอบในการตรวจสอบการขอคืนภาษี
ประเด็นที่ 5. เป็ นเงินที่บริ ษทั ได้นาเอาทรัพย์สินไปเช่าซื้อ เช่าทาลีสซิ่ง เพื่อนามาเป็ นกระแสเงินของบริ ษทั ฯ ทา
ให้บริ ษทั ฯ มีเงินเข้ามา
คุณธงไชย แพรรังสี รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงรายละเอียดประเด็นที่
6. ดังนี้
ประเด็นที่ 6. ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ 1.แผนกขาย 2.แผนกเช่า และ 3.แผนกเข็มเจาะ
ในปี 2562 ธุรกิจจะโตขึ้นพอสมควรจาก 3 เดือนที่ผ่านมา ประกอบกับงาน Backlog ของงานเข็มเจาะที่บริ ษทั ฯ มีอยูใ่ น
มือในปั จจุบนั มากพอสมควร ซึ่ งคาดว่าน่าจะโตขึ้นกว่า 100 % ส่ วนแผนกขาย น่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นมากในปี นี้ และใน
ส่ วนของแผนกเช่า อาจจะมีผลกระทบต่อรายได้เล็กน้อย เพราะจะมีการขายเครื่ องจักรออกไปชุดหนึ่ ง ซึ่ งมีมูลค่าค่อนข้าง
สูง และปี นี้แผนกเช่า ได้มีการตั้งเป้ าไว้ที่ 500 ล้านบาท และค่อนข้างที่จะทาได้ตามเป้ าแล้ว
คุ ณอิ รารมย์ อนันต์ ตัวแทนจาก อาสาพิทักษ์สิทธิ์ ผูถ้ ือหุ ้น สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามที่ ประชุมว่า
ในช่วงที่พดู ถึงผลการดาเนินงาน ท่านประธานได้มีการอธิบายเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันบ้างหรื อไม่อย่างไร
- 13 -

ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานที่ประชุม ชี้แจง
รายละเอียดว่า ในเรื่ องของการปราบปรามการคอร์รัปชัน เชื่อว่าโดยจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนมีอยูแ่ ล้ว เพียงแต่วา่
ขณะนี้ยงั ไม่มีในลักษณะการเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่ในอนาคต บริ ษทั ฯ คิดว่าจะทาให้เป็ นรู ปเป็ นร่ าง มีการเขียน
กติกาและข้อบัญญัตใิ ห้ชดั เจน
ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามเรื่ องอื่นใดเพิ่มเติมหรื อไม่
ปรากฎไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมท่านใดสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม จึงเรี ยนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิ ดการ
ประชุม
ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้น ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ ได้
มอบความไว้วางใจให้ คณะกรรมการบริ ษทั บริ หารกิจการของบริ ษทั ต่อไป และขอบคุณผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ี
เกียรติทุกท่านที่กรุ ณาสละเวลาเข้าร่ วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณทีมงานทุก
ท่านที่ร่วมแรงร่ วมใจกันทาหน้าที่ จนภารกิจครั้งนี้ สาเร็ จลงด้วยดี โดยให้สัญญา และความมัน่ ใจว่า คณะกรรมการทุกท่าน
จะบริ หารกิจการด้วยความตั้งใจ รอบคอบ และดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านอย่างดีที่สุด และเป็ นไปตามธรรมาภิ
บาลของบริ ษทั เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีกิจการที่จะหารื ออีก ประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม และขอให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่าน
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

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

ลงชื่อ....................................................เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววนิดา ดาราฉาย)
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
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ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล

ผศ.ดร.พิบูลย์

อายุ

79 ปี

วุฒิการศึกษา

Ph.D. University of Illinois M.A. (ECON.) University of Philippines
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผ่านการอบรม

The Role of Chairman (RCM) year 2001 (IOD)
Director Certification Program (DCP) year 2002 (IOD)
Audit Committee Program (ACP) year 2004 (IOD)
บทบาทคณะกรรมการในการกาหนดนโยบายค่าตอบแทน ปี 2009 (IOD)

ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ลิมประภัทร

ประวัติการทางานและตาแหน่ งงานในปัจจุบัน
การดารงตาแหน่ งในกิจการ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
2552 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
บริ ษทั เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซ่ิง จากัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
โรงพยาบาลลาดพร้าว
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตั้ง กรรมการ และกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารสรรหา

การถือหุ้นในบริษัท

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่
1/2563 โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่
กฎหมายกาหนด รวมถึงพิจารณาตามข้อกาหนด ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไม่มี

จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง / ปี

4 วาระ / 10 ปี 7 เดือน

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2562

ในรอบปี 2562 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริ ษทั
1) เป็ นบุคคลที่ถือหุ้นในบริ ษทั ฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
2) ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรื อเป็ นผูม้ ีอานาจในการ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีความสัมพันธ์ ใน
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้เสี ย ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมทั้งในการเงินและการ
บริ หารงานของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ลักษณะที่อาจทาให้ขาดความเป็ นอิสระ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้เสี ยในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
4) ไม่เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และไม่ได้รับแต่งตั้งเป็ นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูห้ ุ้นรายใหญ่
5) เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบตั ิภารกิจ และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลของ
กลุ่มบุคคลใด ๆ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ

เท่ากับข้อกาหนดขั้นต่า ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ
1) ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
2) ไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
• ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษา ที่ได้รับเงินเดือนประจา
• ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่นผูส้ อบบัญชี หรื อที่ปรึ กษากฎหมาย
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
การมี / ไม่ มีส่วนได้ เสียในทุกระเบียบวาระที่พจิ ารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 :
เป็ นกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยธรรมดาในการพิจารณาวาระการ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล

นางวีระวรรณ

อายุ

50 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาโท สาขา. Finance & International Business,
University of Wisconsin, USA.
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)
Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD)

ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บุญขวัญ

ประวัติการทางาน และตาแหน่ งงานในปัจจุบัน
การดารงตาแหน่ งในกิจการ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
2562 - ปัจจุบนั

2556 – ปัจจุบนั
2549 – ปัจจุบนั

ที่ปรึ กษาการเงิน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริ ษทั สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในกิจการ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2556 – ปัจจุบนั
2550 – 2558
2545 – 2550
2543 – 2545
2542 – 2543

ผูจ้ ดั การการเงิน และกรรมการ บริ ษทั บีบีบีแอนด์วี จากัด
Managing Partner Korawit Learning Consultant ,BCG.
Chief Financial Officer (CFO) Business Consultant & Advisory Co., LTD
General Manager A Thai Market Co., LTD.
Analyst-Asset Management Bangkok Capital Aluance Co., LTD

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตั้ง

กรรมการ และกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ และวิธกี ารสรรหา

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่
1/2563 โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่
กฎหมายกาหนด รวมถึงพิจารณาตามข้อกาหนด ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง / ปี

5 วาระ / 13 ปี 6 เดือน

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2562

1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 10 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริ ษทั
1) เป็ นบุคคลที่ถือหุ้นในบริ ษทั ฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
2) ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรื อเป็ นผูม้ ีอานาจในการ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีความสัมพันธ์ ใน
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้เสี ย ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมทั้งในการเงินและการบริ หารงาน
ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจทา
ให้ขาดความเป็ นอิสระ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้เสี ยในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
4) ไม่เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และไม่ได้รับแต่งตั้งเป็ นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูห้ ุ้นรายใหญ่
5) เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบตั ิภารกิจ และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลของ
กลุ่มบุคคลใด ๆ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ

เท่ากับข้อกาหนดขั้นต่า ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ
1) ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
2) ไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
• ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษา ที่ได้รับเงินเดือนประจา
• ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่นผูส้ อบบัญชี หรื อที่ปรึ กษากฎหมาย
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
การมี / ไม่ มีส่วนได้ เสียในทุกระเบียบวาระที่พจิ ารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 :
เป็ นกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยธรรมดาในการพิจารณาวาระการ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล

นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี

อายุ

39 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาโท สาขา Organizational change and development
Hawaii Pacific University

ผ่านการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)
Director Certification Program (DCP) Class 167/2012 (IOD)
หลักสู ตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริ หาร (บจก.ไวท์ เฮอริ เทจ)
การสร้างจิตสานึกของพนักงาน ด้านความปลอดภัยในการทางาน (บจก.พี.เอ็ม.ซี.อคาเดมิค กรุ๊ ป)
เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ รุ่ นที่ 4 (มหาวิทยาลัยธรรมศสาสตร์)
หลักสู ตร นักอุตสาหกรรมรุ่ นใหม่ รุ่ นที่ 4 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการ

ประวัติการทางานและตาแหน่ งงานในปัจจุบัน
การดารงตาแหน่ งในกิจการ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบนั
2556 – 2561

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในกิจการ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2560 – 2561

2556 – 2560
2549 – 2556

กรรมการผูม้ ีอานาจ
บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด
บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จากัด

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตั้ง

กรรมการบริ ษทั

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่
1/2563 โดยพิ จ ารณาจากประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถ และคุ ณ สมบัติ ต ามที่

กฎหมายกาหนด รวมถึ ง พิ จ ารณาตามข้อ ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 4.09

จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง / ปี

4 วาระ / 6 ปี 11 เดือน

การเข้ าร่ วมประชุม

ในรอบปี 2562 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 2 ครั้ง จาก 11 ครั้ง

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
การมี / ไม่ มีส่วนได้ เสียในทุกระเบียบวาระที่พจิ ารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 :
เป็ นกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยธรรมดาในการพิจารณาวาระการ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

ประวัติผ้บู ริหารเพื่อพิจารณาแต่ งตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
ชื่ อ-ชื่ อสกุล

นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์

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 )

ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่

ประวัติการทางานและตาแหน่ งงานในปัจจุบัน
การดารงตาแหน่ งในกิจการ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
มิย. 2562-ปัจจุบนั
ม.ค.2557- มิ.ย. 2561
ส.ค. 2554-ธ.ค.2556
ต.ค.2550-ก.ค. 2554

Chief Operating Officer at Chu Kai Public Company Limited
Relationship Manager at Bangkok Bank PCL
Assistant Relationship Manager at Bangkok Bank PCL
Relationship Officer at Bangkok Bank PCL

การดารงตาแหน่ งในกิจการ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
มิย.2561- พค. 2562

Relationship Manager at Government Saving Bank

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตั้ง

กรรมการบริ ษทั

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่
1/2563 โดยพิ จ ารณาจากประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถ และคุ ณ สมบัติ ต ามที่
กฎหมายกาหนด รวมถึ ง พิ จ ารณาตามข้อ ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

การมี / ไม่ มีส่วนได้ เสียในทุกระเบียบวาระที่พจิ ารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ไม่มี

ประวัติผ้บู ริหารเพื่อพิจารณาแต่ งตั้งเป็ นกรรมการบริษัท

ชื่ อ-ชื่ อสกุล

นางสาวอุทยั วรรณ เรื องโรจน์วิริยา

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 )

ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ประวัติการทางานและตาแหน่ งงานในปัจจุบัน
การดารงตาแหน่ งในกิจการ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
มิย. 2562-ปัจจุบนั
ส.ค. 2561- พ.ค. 2562

Chief Financial Officer at Chu Kai Public Company Limited
Vice President – Account at JSP Property PCL

การดารงตาแหน่ งในกิจการ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 2550- ส.ค. 2561
พ.ย. 2546 - ส.ค. 2550
พ.ค. 2540 – ต.ค. 2546

Accounting Manager at Baan Sukhumvit 1 Co., Ltd.
Assistant Accounting Manager (Costing) at Beauty Siah International Co., Ltd.
Senior Audit Assurance and Business Advisory Services at
PricewaterhouseCoopers ABAS Co., Ltd.

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตั้ง

กรรมการบริ ษทั

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่
1/2563 โดยพิ จ ารณาจากประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถ และคุ ณ สมบัติ ต ามที่
กฎหมายกาหนด รวมถึ ง พิ จ ารณาตามข้อ ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

การมี / ไม่ มีส่วนได้ เสียในทุกระเบียบวาระที่พจิ ารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ไม่มี

ข้อบังคับของบริ ษทั ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ เดือน นับแต่วนั สิ้นสุ ด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษทั การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หากผูถ้ ือหุ้น
รวมกันนับจานวนหุ้นได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่า
ยี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมด จะ
เข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัด
ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 44. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ น
เรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอก
กล่าวนัดประชุม ในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามวัน
ข้อ 45. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การ
มอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชน
จากัดกาหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก.
จานวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
ข.
ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
ค.
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ข้อ 46. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า
คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นได้เรี ยกนัด เพราะผูถ้ ือหุ้นร้อง
ขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้
นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อบังคับของบริ ษทั ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 47. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธาน
ในที่ประชุม
ข้อ 48. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
48.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรื อลงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้กระทาโดยการออกเสี ยงลงคะแนน และไม่ว่า
การออกเสี ยงลงคะแนนนั้นจะกระทาด้วยวิธีใด ให้นบั หนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสี ยงเสมอ
48.2 ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
48.3 ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคล
อื่น
(ข)
การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่น หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค)
การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อ
บางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บคุ คลอืน่ เข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อ
การรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ)
การควบบริ ษทั หรื อการเลิกบริ ษทั
(ฉ)
การออกหุ้นกู้
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุน้ จะไม่มีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั ต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
(1)
รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2)
อนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3)
อนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร
(4)
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเพื่อออกตามวาระ
(5)
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั
(6)
กิจการอื่น ๆ
ข้อ 50. บริ ษทั ต้องยื่นบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีอยูใ่ นวันประชุมสามัญประจาปี โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จานวนหุ้นที่
ถือและเลขที่ใบหุ้นต่อนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดภายในหนึ่งเดือน นับแต่วนั เสร็จการประชุม

หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ
หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
1. กรณีเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
1.1. ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร
1.2. ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่ำงด้ำว หรื อหนังสื อเดินทำง
1.3. ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
ก สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลฉบับปั จจุบนั ออกโดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ซึ่ งรับรอง
สำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจที่มำเข้ำร่ วมประชุม
ข สำเนำบัตรประชำชน (หรื อสำเนำหนังสื อเดินทำงกรณี กรรมกำรเป็ นบุคคลต่ำงด้ำว) ของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจ
ตำมข้อ ก พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรดังกล่ำว
1.4. ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่ างประเทศ
ก หนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลแสดงชื่ อกรรมกำรผูม้ ีอำนำจและอำนำจกรรมกำร ซึ่ งออกโดย
หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองโดยโนตำรี่ พบั ลิค
ข สำเนำหนังสื อเดินทำงของกรรมกำรที่มำเข้ำร่ วมประชุมพร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรดังกล่ำว
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1. ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
ก หนังสื อมอบฉันทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน
ข สำเนำบัตรประชำชนของผูม้ อบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
ค สำเนำบัตรประชำชนของผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ
2.2. ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว
ก หนังสื อมอบฉันทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน
ข สำเนำใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำวหรื อสำเนำหนังสื อเดินทำงของผูม้ อบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดย
ผูม้ อบฉันทะ
ค สำเนำบัตรประชำชนของผูร้ ับมอบฉันทะ (หรื อสำเนำหนังสื อเดินทำงกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นบุคคลต่ำง
ด้ำว) ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ
2.3. ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
ก หนังสื อมอบฉันทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน
ข สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนเป็ นนิติบุ คคลฉบับปั จจุบนั ของผูม้ อบฉันทะออกโดยกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจและลงนำมในหนังสื อมอบฉันทะนั้น
ค สำเนำบัตรประชำชน (หรื อสำเนำหนังสื อเดินทำงกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นบุคคลต่ำงด้ำว) ของกรรมกำรผูล้ ง
นำมในหนังสื อมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูล้ งนำมในหนังสื อมอบฉันทะนั้น
ง สำเนำบัตรประชำชนของผูร้ ับมอบฉันทะ (หรื อสำเนำหนังสื อเดินทำงกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นบุคคลต่ำง
ด้ำว) ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ

2.4. ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่ างประเทศ
ก หนังสื อมอบฉันทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน
ข หนังสื อ รั บรองกำรจดทะเบี ยนเป็ นนิ ติ บุค คลของผูม้ อบฉัน ทะแสดงชื่ อกรรมกำรผูม้ ี อำนำจและอ ำนำจ
กรรมกำร ซึ่งออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองโดยโนตำรี่ พบั ลิค
ค สำเนำหนังสื อเดินทำงของกรรมกำรผูล้ งนำมในหนังสื อมอบฉันทะ ซึ่ งรับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู ้
ลงนำมในหนังสื อมอบฉันทะนั้น
ง สำเนำบัตรประชำชนของผูร้ ับมอบฉันทะ (หรื อสำเนำหนังสื อเดินทำงกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นบุคคลต่ำง
ด้ำว) ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ

การลงทะเบียน
เจ้ำหน้ำที่บริ ษทั จะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ่ มกำรประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ชัว่ โมง หรื อตั้งแต่เวลำ 12.25 – 14.25 น. เป็ นต้นไป

วิธีปฏิบัติในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี พ.ศ. 2563

บริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน) วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษำยน 2563 เวลำ 14.30 น.
ณ ห้องประชุม 220-221 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบำงนำใต้
เขตบำงนำ จังหวัดสมุทรปรำกำร 10260
ผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน)

มำด้วยตนเอง

ไม่ใช่

ใช่
แสดงบัตรประจำตัว/แสดงใบลงทะเบียน
ตรวจเอกสำรและลงทะเบียน
ลงนำม ณ จุดลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้ำห้องประชุม
ประธำนเปิ ดประชุมเมื่อจำนวนผูถ้ ือหุ้นครบตำมหลักเกณฑ์
(เริ่ มประชุมเวลำ 14.30 น)

ประธำนเสนอวำระกำรประชุมตำมลำดับ
กรณี มีผตู ้ อ้ งกำรคัดค้ำนหรื องดออกเสี ยงในวำระใด ๆ ให้ยกมือ
และกรอกบัตรลงคะแนน

เจ้ำหน้ำที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพำะผูค้ ดั ค้ำน หรื องดออกเสี ยง
และสรุ ปผลคะแนน

ประธำนกล่ำวผลสรุ ปคะแนนต่อที่ประชุม

ผูร้ ับมอบฉันทะ

แสดงหนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว
ผูม้ อบและผูร้ ับมอบ /แสดงใบลงทะเบียน

แบบ ก
อากรแสตมป์ 20 บาท
แบบหนังสื อมอบฉันทะ
เขียนที่ ..................................................................
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............
(1) ข้าพเจ้า ...................................................................................................... สัญชาติ .............. ................................... อยู่บา้ นเลขที่
........................................ ถนน ................................... ............. ต าบล / แขวง ............................................................ อ าเภอ / เขต
............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม ....................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................. เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ .................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ............................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ................................................................. อายุ .................. ปี อยู่บ้า นเลขที่ ................................................. ถนน
.......................................... ต าบล / แขวง ............................................................ อ าเภอ / เขต ............................................ จัง หวัด
....................................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... หรื อ
(2) ................................................................. อายุ .................. ปี อยู่บ้านแลขที่ ................................................. ถนน
.......................................... ต าบล / แขวง ....................................... ..................... อ าเภอ / เขต ............................................ จัง หวัด
....................................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... หรื อ
(3) ................................................................. อายุ .................. ปี อยู่บ้านแลขที่ ................................................. ถนน
.......................................... ต าบล / แขวง ............................................................ อ าเภอ / เ ขต ............................................ จัง หวัด
....................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง 220 – 221 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบาง
นาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10260
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1 ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2 ผูถ้ ือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนที่ถือไว้ได้

แบบ ข
อากรแสตมป์ 20 บาท
แบบหนังสื อมอบฉันทะ
เขียนที่ ..................................................................
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............
(1) ข้าพเจ้า ............................................................................................... สัญชาติ .................. ..................................... อยู่บา้ นเลขที่
........................................ ถนน .................................... ............ ต าบล / แขวง .................................................................. อ าเภอ / เขต
............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม ....................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................. เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ .................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ............................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) .......................................................................... อายุ ............... ปี อยู่บ้านแลขที่ ............................................. ถนน
.......................................... ต าบล / แขวง ...................... ............................. อ าเภอ / เขต .............................................................. จังหวัด
....................................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... หรื อ
(2) .......................................................................... อายุ ............... ปี อยู่บ้านแลขที่ ............................................ . ถนน
.......................................... ต าบล / แขวง ................................................... อ าเภอ / เขต ...... ........................................................ จังหวัด
....................................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... หรื อ
(3) .......................................................................... อายุ ............... ปี อยู่บ้านแลขที่ ............................................. ถนน
.......................................... ต าบล / แขวง ................................................... อ าเภอ / เขต ............................................................. . จังหวัด
....................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง 201 – 202 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบาง
นาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10260
ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง


วาระที่ 2 เรื่ อง พิจารณารับทราบแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2562 และรับรองรายงานประจาปี

(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2562 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลสาหรับ
ผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562

(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า แต่ งตั้งกรรมการที่ ค รบก าหนดออกตามวาระและ
กรรมการใหม่ท้ งั ชุด ตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า กับการแต่งตั้งกรรมการบางรายดังนี้
1. ดร.พิบูลย์
ลิมประภัทร
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
2. นางวีระวรรณ
บุญขวัญ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
3. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า แต่งตั้งกรรมการใหม่ท้งั ชุด ตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า กับการแต่งตั้งกรรมการบางรายดังนี้
1. นายชัชวัฏ
ภู่พนั ธาภักดิ์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
2. นางสาวอุทยั วรรณ เรื องโรจน์วิริยา
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2563

(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563

(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 9 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

(4) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
(5) ในกรณี ที่ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อกรณี ที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1 ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ น
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2 ในกรณี ที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน)
ในการประชุ ม สามัญ ผู ้ถือ หุ้ น ประจาปี 2563 ในวัน พฤหัส บดี ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม 220-221 ชั้น 2 ศูน ย์
นิทรรศการและ การประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10260
....................................................



วาระที่ ....................... เรื่ อง .............................................................

(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ ....................... เรื่ อง .............................................................

(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ ....................... เรื่ อง .............................................................

(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ ....................... เรื่ อง .............................................................

(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ ....................... เรื่ อง .............................................................

(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

แบบ ค
อากรแสตมป์ 20 บาท
แบบหนังสื อมอบฉันทะ
เขียนที่ ..................................................................
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............
(1) ข้าพเจ้า .................................................................................................................................................................. สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่
............................... ถนน ........................................................ ตาบล / แขวง .................................................... อาเภอ / เขต ............................................
จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั ..................................................................................................... ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม ................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสี ยง ดังนี้
หุ้นสามัญ .................................. หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ............................... หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) ..................................................................................................................... อายุ ....................................... ปี อยู่บา้ นแลขที่
........................................... ถนน ...................................................... ต าบล / แขวง ...................................................... อ าเภอ / เขต
............................................ จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................... หรื อ
(2) ..................................................................................................................... อายุ ....................................... ปี อยู่บา้ นแลขที่
........................................... ถนน ...................................................... ต าบล / แขวง .......................................... ............ อ าเภอ / เขต
............................................ จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................... หรื อ
(3) ..................................................................................................................... อายุ ....................................... ปี อยู่บา้ นแลขที่
........................................... ถนน ...................................................... ต าบล / แขวง ............................................... ....... อ าเภอ / เขต
............................................ จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณี ย์ .......................
คนใดคนหนึ่ งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ใน
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 220-221 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10260
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ .................................. หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ......................... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ์ ............................... หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ......................... เสียง
รวมสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด ....................................................... เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง
 ไม่เห็นด้วย ........... เสียง
 งดออกเสียง .............. เสียง




วาระที่ 2 เรื่ อง พิจารณารับทราบแถลงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562 และรับรองรายงานประจาปี
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง
 ไม่เห็นด้วย ........... เสียง
 งดออกเสียง .............. เสียง













วาระที่ 3 เรื่ อง พิ จ ารณ าอนุ มั ติ ง บ แสดงฐานะการเงิ น และงบ ก าไรขาดทุ น เบ็ ด เส ร็ จ ส าห รั บ ปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง
 ไม่เห็นด้วย ........... เสียง
 งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2562 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิน
ปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง
 ไม่เห็นด้วย ........... เสียง
 งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า แต่ งตั้งกรรมการที่ ค รบก าหนดออกตามวาระและ
กรรมการใหม่ท้ งั ชุด ตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า กับการแต่งตั้งกรรมการบางรายดังนี้
1. ดร.พิบูลย์
ลิมประภัทร
 เห็นด้วย .............. เสียง
 ไม่เห็นด้วย ........... เสียง
 งดออกเสียง .............. เสียง
2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ
 เห็นด้วย .............. เสียง
 ไม่เห็นด้วย ........... เสียง
 งดออกเสียง .............. เสียง
3. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี
 เห็นด้วย .............. เสียง
 ไม่เห็นด้วย ........... เสียง
 งดออกเสียง .............. เสียง





วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า แต่งตั้งกรรมการใหม่ท้ งั ชุด ตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า กับการแต่งตั้งกรรมการบางรายดังนี้
1. นายชัชวัฎ
ภู่พนั ธาภักดิ์
 เห็นด้วย .............. เสียง
 ไม่เห็นด้วย ........... เสียง
 งดออกเสียง .............. เสียง
2. นางสาวอุทยั วรรณ เรื องโรจน์วิริยา
 เห็นด้วย .............. เสียง
 ไม่เห็นด้วย ........... เสียง
 งดออกเสียง .............. เสียง





วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2563
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง
 ไม่เห็นด้วย ........... เสียง
 งดออกเสียง .............. เสียง





วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง
 ไม่เห็นด้วย ........... เสียง
 งดออกเสียง .............. เสียง





วาระที่ 9 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง
 ไม่เห็นด้วย ........... เสียง
 งดออกเสียง .............. เสียง

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนสียงของผูถ้ ือหุ้น
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1 หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2 หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3 ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4 ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน)
ในการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2563 ในวัน พฤหั ส บดี ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม 220-221 ชั้ น 2
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10260
.......................................................



วาระที่ ....................... เรื่ อง .............................................................

(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง
 ไม่เห็นด้วย ........... เสียง
 งดออกเสียง .............. เสียง



วาระที่ ....................... เรื่ อง .............................................................

(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง
 ไม่เห็นด้วย ........... เสียง
 งดออกเสียง .............. เสียง



วาระที่ ....................... เรื่ อง .............................................................

(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง
 ไม่เห็นด้วย ........... เสียง
 งดออกเสียง .............. เสียง



วาระที่ ....................... เรื่ อง .............................................................

(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง
 ไม่เห็นด้วย ........... เสียง
 งดออกเสียง .............. เสียง



วาระที่ ....................... เรื่ อง .............................................................

(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง
 ไม่เห็นด้วย ........... เสียง
 งดออกเสียง .............. เสียง

อากรแสตมป์ 20 บาท
แบบหนังสื อมอบฉันทะ
เขียนที่ ..................................................................
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า ..................................................................................................... . สัญชาติ ......................................................... อยู่บา้ นเลขที่
................................................... ถนน ..................................... .................. ต าบล / แขวง ................................................ อ าเภอ / เขต
............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) จานวนหุ้น ................................................ หุ้น
ขอมอบฉันทะให้
นายวัชริ นทร์ ดวงดารา ในฐานะดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ปี อยู่บา้ นเลขที่ 7 ซอย
นาคนิวาส แยก 2-1 ถนน นาคนิวาส แขวง ลาดพร้า เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230 ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้
เสี ยในวาระที่ เสนอในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องประชุ ม 220-221 ชั้น 2 ศู นย์นิท รรศการและการ
ประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10260
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ข้ อมูลกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบการมอบฉันทะ
(กรณีมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ)
ชื่ อ-ชื่ อสกุล

นายวัชริ นทร์ ดวงดารา

ตาแหน่ งในบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ

60 ปี

วุฒิการศึกษา

นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต (มธ.)
เนติบณ
ั ฑิตไทย (เนติบณ
ั ฑิตยสภา)
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร์)

ที่อยู่ปัจจุบัน

7 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-1 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุ งเทพมหานคร 10230

ผ่านการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) year 2004 (IOD) และ
Director Certification Program (DCP) year 2006 (IOD)

ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ประวัติการทางาน
ประสบการณ์ พ.ศ. 2542 -2562
(1) ทางานด้านกฎหมายในธุรกิจเงินทุน-หลักทรัพย์ ธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ หลายแห่ง
(2) เคยเป็ นที่ปรึ กษา / ผูช้ านาญการให้กบั กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร , กรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและ
การมีส่วนร่ วมของ ประชาชน ฯลฯ
การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ตาแหน่ งอื่นในปัจจุบัน
(1)
(2)
(3)
(4)

ทนายความ / ที่ปรึ กษากฎหมาย
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชูไก
กรรมการตรวจสอบ บมจ. เพิม่ สิ นสตีลเวิคส์
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจ เอส พี พร็ อพเพอร์ต้ ี

กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท

ไม่มี

จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง / ปี

6 วาระ / 13 ปี 6 เดือน

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2562

1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
การมี / ไม่ มีส่วนได้ เสียในทุกระเบียบวาระที่พจิ ารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 :

ไม่ มี

