รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ของ
บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)
วันที่ประชุม
สถานที่ประชุม

:
:

ประธานที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุม
เริ่ มประชุมเวลา
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม

:
:
:
:

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น.
ลานเอนกประสงค์ อาคารโรงงาน ชั้น 1 บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน)
เลขที่ 44/88 หมู่ 1 ตาบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570
ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
14.30 น.
มีผถู ้ ือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจานวน 21 ราย และผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจานวน
28 ราย รวมเป็ น 49 ราย เป็ นจานวน 381,193,281 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 50.3519 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้งั หมด 757,057,874 หุ้น

ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 46
ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิ ดการประชุม ได้มีผถู ้ ือหุ้นทยอยเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และ
โดยการมอบฉันทะ รวมเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 53 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้ น 398,703,828 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ
52.67 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั
นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธิ์ ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ้น พร้อมกล่าวว่า ปี 2563 เป็ นปี แรกที่บริ ษทั
จัดประชุมที่ลานเอนกประสงค์ อาคารโรงงานของ บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) เนื่องจากห้องประชุม 220 - 221 ชั้น 2 ศูนย์
นิ ทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่ งเคยแจ้งก่อนหน้าให้เป็ นสถานที่จัดประชุม ไม่สามารถให้บริ การได้ตามประกาศ
กรุ งเทพมหานครลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่ อง สั่งปิ ดสถานที่เป็ นการชัว่ คราว (ฉบับที่ 4) บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดรถรับ-ส่ ง
จากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีบางนา โดยบริ ษทั ฯ มีแนวทางปฏิบตั ิ และการคัดกรองผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน เพื่อป้องกัน
ทุกท่านจากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตั้งแต่การรับส่ งจากสถานี BTS การเข้าร่ วมการประชุม และการทาความ
สะอาดสถานที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ ได้ปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้น เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 มีจานวนผูถ้ ือหุ้นทั้งสิ้น 2,513 ราย
ผูด้ าเนินการประชุม ได้ช้ ีแจงถึงข้อปฏิบตั ิสาหรับการประชุม และวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั หุ้นหนึ่งหุ้น เป็ นหนึ่งเสี ยง
2. ดังนั้นผูถ้ ือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ หรื อจานวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
3.1 ผูถ้ ือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรื อไม่มีความเห็นแสดงเป็ นอย่างอื่นตามที่ประธานหรื อคณะกรรมการ
บริ ษทั เสนอ ไม่ตอ้ งทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจาเป็ นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่ โดย
เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ ี่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสี ยงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เลขานุ การที่
ประชุมขอให้ผถู ้ ือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับ เพื่อให้บริ ษทั เก็บบัตรไว้เป็ นหลักฐานในการลงคะแนน
ของผูถ้ ือหุ้น
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3.2 หากผูถ้ ือหุ้นท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรื องดออกเสี ยง ขอให้ทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน พร้ อมระบุจานวนหุ้น
ที่ตนถือรวมกับจานวนหุ้นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
รายละเอียดอื่นเพิม่ เติม ปรากฏตามข้อปฏิบตั ิ สาหรับการประชุมที่ส่งให้ผถู ้ ือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสื อเชิญประชุม ตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วยลาดับที่ 6
ประธานเปิ ดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ้น รวมทั้งแนะนา กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษาทาง
กฎหมาย ที่เข้าร่ วมประชุม ดังนี้
1. ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายธงไชย แพรรังสี
รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3. นายวัชริ นทร์ ดวงดารา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายสุ รินทร์ เปรมอมรกิจ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นางวีระวรรณ บุญขวัญ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
7. นางสาวอุทยั วรรณ เรื องโรจน์วิริยา กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
8. นางสาววนิดา ดาราฉาย
กรรมการ ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
โดยนางสาวจันทร์ จิรา แพรรังสี กรรมการ และผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ลาประชุมเนื่ องจากติดภารกิจ ปั จจุบนั
บริ ษทั มีกรรมการ รวม 9 คน และมีกรรมการเข้าร่ วมประชุม 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 89 ส่ วนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของ
บริ ษทั คือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการตามรายละเอียดด้านล่าง เข้าประชุม
พร้อมกันในวันนี้
1. นายวัชริ นทร์ ดวงดารา
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นายสุ รินทร์ เปรมอมรกิจ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. นางสาววนิดา ดาราฉาย
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในการประชุมครั้งนี้ มีทีมผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จากทุกหน่วยงาน เข้าร่ วมประชุม ดังนี้
1. นายนพดล คุปตสรรค์
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วิส กากับดูแลธุรกิจขุดเจาะเสาเข็ม
2. นางสาวเจนจิรา แพรรรังสี
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จากัด กากับดูแลธุรกิจการให้เช่า
เครื่ องจักร
3. นางสาววิไล นักวิฬา
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
4. นางจิตรา ทองสมุทร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
5. นางสาวรัชดากร ทมินเหมย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุนงานบริ หาร
และฝ่ ายอื่น ๆ เข้าร่ วมประชุมพร้อมกันในครั้งนี้
ประธานกล่าวแนะนาผูส้ อบบัญชี และตัวแทนของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั พีวี ออดิท จากัด ได้แก่นายประวิทย์ วิวรรณธนา
นุตร์ และนายบุญเกษม สารกลิ่น และแนะนาที่ปรึ กษาทางด้านกฎหมายของบริ ษทั ได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุ วรรณ เพื่อ
ทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่ งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริ ษทั จากนั้นประธานจึงให้
นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธิ์ ผูด้ าเนินการประชุม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
ผูด้ าเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้
จัดทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้
จัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสื อเชิญประชุม ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้ผถู ้ ือหุ้นซักถามรายละเอียด และข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นซักถามเรื่ อง
อื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้น 5,224,307 หุ้น นับเป็ นจานวนหุ้นที่เข้าประชุมรวม
386,417,588 หุ้น
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
2562 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
4. บัตรเสี ย
รวม

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
386,417,588 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
386,417,588 เสี ยง

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2562 และรับรองรายงานประจาปี
ผูด้ าเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2562 ปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2562 ของคณะกรรมการ ซึ่ งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิ นและผลการ
ดาเนินงาน ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในรู ปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาโดยสรุ ปเป็ น ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน
ปี 2562
ปี 2561
รายได้รวม
1,221.24
905.70
ต้นทุนขายและให้บริ การรวม
1,031.71
916.90
กาไรขั้นต้น
189.53
-11.20
กาไรสุ ทธิ
3.04
-163.30
รายได้จากการขายรวม
362.13
261.50
ต้นทุนจากการขาย
261.09
214.40
กาไรขั้นต้นจากการขาย
101.04
47.20
รายได้จากการขายรถเครนใหม่ XCMG
173.01
164.30
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ต้นทุนจากการขายรถเครนใหม่ XCMG
กาไรขั้นต้นจากการขายรถเครนใหม่ XCMG
รายได้จากการขายรถเครนเก่า
ต้นทุนจากการขายรถเครนเก่า
กาไรขั้นต้นจากการขายรถเครนเก่า
รายได้จากการให้บริ การเช่าและขนส่ง
ต้นทุนจากการให้บริ การเช่าและขนส่ง
กาไรขั้นต้นจากการให้บริ การเช่าและขนส่ง
รายได้จากงานฐานราก (เข็มเจาะ)
ต้นทุนจากงานฐานราก (เข็มเจาะ)
กาไรขั้นต้นจากงานฐานราก (เข็มเจาะ)
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม

144.96
28.05
189,12
116.13
72.99
404.90
285.51
119.39
454.17
485.11
-30.94
2,666.33
1,563.19
1,103.14

138.30
26.00
97.30
76.10
21.10
372.50
413.50
-41.00
271.70
289.00
-17.30
2,808.20
1,737.00
1,071.20

ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏ
ว่ามีผถู ้ ือหุ้นซักถามรายละเอียดดังนี้
นายนรา ศรี เพชร ผูถ้ ือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุม 2 ประเด็น ดังนี้
1. จากวิกฤติ COVID -19 ที่เกิดขึ้น บริ ษทั คิดว่าได้รับผลกระทบต่อบริ ษทั อย่างไร ในอนาคตบริ ษทั มีแผนการ
รองรับอย่างไรบ้าง
2. จากนโยบายของรั ฐบาลที่ จะตัดงบประมาณของหลายกระทรวงประมาณ 10-15% ซึ่ งอาจทาให้การใช้
งบประมาณ และการจ้างงานของหน่ วยงานต่ างๆ เปลี่ ย นแปลงไป อยากทราบว่ านโยบายดัง กล่ าว มี
ผลกระทบกับบริ ษทั อย่างไรบ้าง เพราะบริ ษทั ได้รับการว่าจ้างงานจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง หลายโครงการ
นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงรายละเอียดว่า กลุ่มบริ ษทั ดาเนินธุรกิจ
หลัก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจการขาย ธุรกิจให้เช่า และธุรกิจงานฐานราก ซึ่ง 2 ปี ที่ผา่ นมา ธุรกิจฐานรากจะเป็ นธุรกิจที่ทารายได้
เป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม วิกฤติ COVID-19 อาจส่งผลกระทบไม่มากนักต่อธุรกิจหลักของบริ ษทั คือ
1. ธุรกิจการขาย มีผลกระทบเล็กน้อย จากการที่ธนาคาร และสถาบันการเงินปล่อยสิ นเชื่อน้อยลงทาให้ยอดขาย
ในไตรมาสที่ 1 ลดลง เนื่องจากสิ นค้าหลักของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้าใหญ่ และลูกค้าของบริ ษทั ฯ ส่ วนมากเป็ นผูด้ าเนินธุรกิจ
ให้เช่ารถเครน และธุรกิจก่อสร้าง โดยสัง่ ซื้อเครื่ องจักรจากบริ ษทั ฯ ด้วยเงื่อนไขการผ่อนชาระแบบเช่าซื้ อ ผ่านทางธนาคาร
และสถาบันการเงิน แต่หากพิจารณาที่ผลกาไร เห็นว่า ผลกาไรไม่ได้ลดลง ด้วยเป็ นธุรกิจแบบซื้ อมาขายไป ซึ่ งจะมีตน้ ทุน
คงที่ (fix cost) เฉพาะในส่วนของเงินเดือน
2. ธุรกิจให้เช่า มีผลกระทบบ้าง เมื่อพิจารณารายได้ จากธุรกิจให้เช่า ในงบการเงินของไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มี
มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้ท้งั ปี 2562 มีมูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท โดยผูบ้ ริ หารของ บริ ษทั
เดอะเครน ระยอง จากัด ซึ่ งดาเนินธุรกิ จให้เช่า ได้ให้ขอ้ มูลว่าปี 2563 รายได้หลักมาจากงานโครงการที่กาลังจะเกิดขึ้นใน
ไตรมาสที่ 3 กาลังดาเนินการประมูลอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ในส่ วนของธุรกิจให้เช่า รายได้จะกลับมาในช่วงไตรมาสที่ 3
ผลประกอบการปี นี้ จึงจะดีกว่าปี ที่ผา่ นมา
3. ธุรกิจงานฐานรากก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ในไตรมาสที่ 1 ทารายได้ประมาณ 160 ล้านบาท หากเทียบจากช่วง
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เดี ย วกัน ของปี ที่ ก่ อ น ท ารายได้ใ นไตรมาสที่ 1 ประมาณ 60-70 ล้า นบาท แต่ จ ะมี ผ ลกระทบบ้า ง เช่ น โครงการ
คอนโดมิ เนี ยม ที่ เลื่ อนการก่ อสร้ างออกไป ส่ วนใหญ่บริ ษทั ฯ รั บงานโครงสร้ างพื้นฐานจากรั ฐบาล จากสถานการณ์
COVID-19 ทางรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินต่างๆ ได้ออกมาตรการ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่ งถือ
เป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ ในการประหยัดต้นทุน ทาให้บริ ษทั ฯ มีสภาพคล่องเพิม่ ขึ้น
นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ให้คาตอบสาหรั บประเด็นที่ 2 ว่า หาก
พิจารณารายได้ในปี ที่ผา่ นมาของธุรกิจงานฐานราก จากงบการเงิน มีมูลค่ารวม 460 ล้านบาท และในปัจจุบนั ธุรกิจงานฐาน
ราก ได้รับการว่าจ้างงานแล้ว มีมูลค่ารวมประมาณ 900 ล้านบาท มีเพียงบางโครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้าความเร็ วสู ง 3
สนามบิน ที่ ลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยงั ไม่ได้เริ่ มดาเนิ นการ ดังนั้นการตัดงบประมาณของรัฐบาล ไม่ส่งผลกระทบต่อ
รายได้ของงานฐานรากมากนัก ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการแก้ปัญหามาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุวิกฤติ COVID -19 โดยการรับ
งานจากภาคเอกชน รวมทั้งรับงานในส่วนของค่าวัสดุ คอนกรี ต หรื อเหล็ก เพื่อเพิ่ม Margin ให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้ผถู ้ ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นซักถามเรื่ อง
อื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมรับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2562 รวมถึงรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ของบริ ษทั ในรอบปี
2562 และรับรองรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงต่อไปนี้
มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
4. บัตรเสี ย
รวม

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
386,417,588 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
386,417,588 เสี ยง

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผูด้ าเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และรายงานของผูส้ อบบัญชี ไปพร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้นแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏ
ว่ามีผถู ้ ือซักถามรายละเอียดดังนี้
คุณนรา ศรี เพชร ผูถ้ ือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุม สาหรับวาระพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
ตามข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน ในหน้าที่ 112 หัวข้อ หนี้สินผิดนัดชาระ ในปี 2562 จานวนเงิน 69 ล้านบาท และ
ปี 2563 หนี้ ผิดนัดชาระ เพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 293 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะพอสมควร ขอสอบถาม
เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบ งบแสดงฐานะการเงิน หน้าที่ 171 ตามที่ช้ ีแจงในรายงานไว้ว่า วันที่ 21 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั
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ถูกดาเนิ นคดีฟ้องร้องข้อหาผิดสัญญาตัว่ แลกเงิน จานวนทุนทรัพย์ 188.73 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี
ของต้นเงิน จานวนเงิน 180 ล้านบาท จึงขอทราบรายละเอียดคร่ าวๆ เกี่ยวกับคดีฟ้องร้องดังกล่าว
นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้ แจงรายละเอียดว่า สาหรับหนี้สินผิดนัด
ชาระ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จนถึงปี 2562 โดยบริ ษทั มีหนี้สินผิดนัดชาระ รวมเป็ นจานวน 293 ล้านบาท แบ่ งเป็ นหนี้ 3 กลุ่ม
หลักคือ หนี้ผิดนัดตัว๋ แลกเงิน ( B/E) จานวน 180 ล้านบาท เป็ นหนี้ที่บริ ษทั นาเงินมาลงทุนซื้ อเครื่ องจักรเพื่อดาเนินธุรกิจ
ฐานรากตั้งแต่ปี 2559 เป็ นต้นมา และหนี้ผิดนัดชาระที่เหลือมูลค่า 113 ล้านบาท คือหนี้ตวั๋ สัญญาใช้เงิน ( P/N) และสิ นเชื่อ
เพื่อการนาเข้า (T/R) โดยตัว๋ B/E มีกาหนดชาระตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ซึ่งบริ ษทั มีนกั ลงทุน 9 ราย และบริ ษทั ออกตัว๋ กับ
บริ ษทั หลักทรัพย์เคที ซี มิโก้ จากัด ส่ วนรายการหนี้ผิดนัด P/N และ T/R ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ทางบริ ษทั
เปลี่ยนหน่วยงานกากับดูแล และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ได้เข้ามาเจรจาหาข้อตกลงกับ
บริ ษทั โดยคาดว่าทางธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) จะปรับโครงสร้างหนี้ให้กบั บริ ษทั ใหม่ ทั้งหมดคือ B/E P/N และ
T/R ให้เป็ นหนี้เงินกูร้ ะยะยาว ซึ่งหนี้ผิดนัดชาระทั้งหมดนี้ จะเปลี่ยนเป็ นหนี้ปกติในไตรมาสที่ 3
นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหนี้ ของ
บริ ษทั ฯ ว่า ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี้ ธนาคาร ลีสซิ่ ง และสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ ตวั๋ แลกเงิน และ XCMG ซึ่ งเป็ น
เจ้าหนี้การค้ารายใหญ่ รวมมูลค่า 1,576 ล้านบาท และ ณ สิ้นสุ ดปี 2562 บริ ษทั ฯ คงเหลือหนี้จากกลุ่มดังกล่าวจานวน 1,267
ล้านบาท สรุ ปคือบริ ษทั ฯ ชาระหนี้แล้ว 309 ล้านบาท และ ณ สิ้ นสุ ดไตรมาสที่ 1 บริ ษทั ฯ คงเหลือหนี้ 1,190 ล้านบาท คือ
ชาระแล้ว 77 ล้านบาท ซึ่ งหากบริ ษทั ฯ สามารถทาการปรับโครงสร้างหนี้กบั ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ได้แล้ว และ
ชาระหนี้ได้ปีละประมาณ 300 ล้านบาท บริ ษทั ฯ จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี จะมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีข้ นึ โดยในไตร
มาสที่ 1 บริ ษทั ฯ เผชิญวิกฤติ COVID -19 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพราะบริ ษทั ฯ ค้าขายกับประเทศจีน จึงทาให้การ
ติดต่อประสานงานล่าช้ากว่ากาหนด
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้ผถู ้ ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นซักถามเรื่ อง
อื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้น 1,600,000 หุ้น นับเป็ นจานวนหุ้นที่เข้าประชุมรวม
388,017,588 หุ้น
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ เป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
4. บัตรเสี ย
รวม

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
388,017,588 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
388,017,588 เสี ยง

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2562 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสาหรับผล
การดาเนินงาน ประจาปี 2562
ผูด้ าเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 56 กาหนดว่า บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
-6-

ของกาไรสุ ทธิประจาปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีทุนสารองแล้ว 34,386,908.43 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.54 ของทุนจดทะเบียน
และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ ที่เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี กาหนดว่า บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ใน
อัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และเงินสารองต่างๆ นั้น แต่เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการในปี 2563 บริ ษทั ฯ จึง
ของดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 นี้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดสรรกาไรสุ ทธิ เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปัน
ผลประจาปี 2562 เพื่อนาไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้น 10,686,240 หุ้น นับเป็ นจานวนหุ้นที่เข้าประชุมรวม
398,703,828 หุ้น
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิจดั สรรกาไรสุ ทธิ สาหรับผลการ ดาเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิงดจ่ายปันผลประจาปี จากผลการดาเนิน
งานประจาปี 2562 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
4. บัตรเสี ย
รวม

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
398,703,828 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
398,703,828 เสี ยง

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

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) ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2) นางวีระวรรณ บุญขวัญ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3) นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี
กรรมการ และผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระที่บริ ษทั กาหนดขึ้น รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาปี 2562 หัวข้อโครงสร้าง
การจัดการ และเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอแต่งตั้งไม่เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารวิชาชีพ
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่ างเป็ นอิสระ กับบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
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ผูด้ าเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน
ครั้งนี้ ได้ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั แล้วว่า
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั รวมถึงเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถอันเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั จึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น อนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระทั้ง 3 ท่าน
ข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการต่อคณะกรรมการ
ผูด้ าเนิ นการประชุม เชิ ญกรรมการที่ต้องออกจากวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่ ที่อยู่ในห้อง
ประชุมทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็ นการชัว่ คราว เพื่อให้การลงมติเป็ นไปอย่างอิสระ
5.1
แต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิ
หน้าที่ในตาแหน่งกรรมการ เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อ
เชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิม่ เติมหรื อไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใดเพิม่ เติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มี มติ ด้วยเสี ยงเป็ นเอกฉันท์อนุ มัติ การแต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิ มประภัทร ประธาน
กรรมการ และกรรมการอิสระ ที่ ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังต่อไปนี้
มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
4. บัตรเสี ย
รวม

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
398,703,675 เสี ยง
153 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
398,703,828 เสี ยง

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

5.2
แต่งตั้ง นางวีระวรรรณ บุญขวัญ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่ ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า นางวีระวรรรณ บุญขวัญ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิ บัติ
หน้าที่ในตาแหน่งกรรมการเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อ
เชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางวีระวรรรณ บุญขวัญ กรรมการ ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใดเพิม่ เติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิแต่งตั้ง นางวีระวรรรณ บุญขวัญ กรรมการ ที่ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
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มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
4. บัตรเสี ย
รวม

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
398,703,675 เสี ยง
153 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
398,703,828 เสี ยง

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

5.3
แต่งตั้ง นางสาวจันทร์ จิรา แพรรังสี ให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ซึ่ งคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี มีคุณสมบัติเหมาะสม
และปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งกรรมการเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าว
ในหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวจันทร์ จิรา แพรรังสี กรรมการ ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ ง
ตามวาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใดเพิม่ เติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้ง นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ ที่ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
4. บัตรเสี ย
รวม

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
398,703,828 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
398,703,828 เสี ยง

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธิ์ ผูด้ าเนินการประชุม เชิญกรรมการที่ตอ้ งออกจากวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดารง
ตาแหน่งใหม่ท้งั 2 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง
วาระที่ 6 รับทราบการแต่งตั้งผูบ้ ริ หาร 2 ท่านดารงตาแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยุ่
ผูด้ าเนิ นการประชุมขอให้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผูบ้ ริ หาร 2 ท่านเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั โดย
ผูบ้ ริ หารทั้ง 2 ท่านคือนายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์ และนางสาวอุทยั วรรณ เรื องโรจน์วิริยา เข้าร่ วมงานกับบริ ษทั ในตาแหน่งรอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตั้งแต่วนั ที่ 3 มิถุนายน 2562 กากับดูแลธุรกิจขาย เช่า ฐานราก และทรัพยากรมนุษย์ และกากับ
ดู แ ลงานด้านบัญชี การเงิ น และงานสนับ สนุ น องค์กร ตามล าดับ ซึ่ ง เป็ นผูม้ ี ความตั้ง ใจ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั พร้ อมทั้งมี คุณสมบัติตามที่ กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท
พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
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ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั รวมถึงเป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถอันเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ หุ้น รับทราบการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารทั้ง 2
ท่าน ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ ประวัติโดยละเอียดของผูบ้ ริ หารตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วยลาดับที่ 4
5.1
แต่ ง ตั้ง นายชัชวัฏ ภู่ พนั ธาภักดิ์ ให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการ แทนกรรมการที่ ลาออกเท่าวาระที่ เหลื อ อยู่ ซึ่ ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์ เป็ น
ผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
เหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อเชิญ
ประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น รับทราบการแต่งตั้ง นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั แทน
กรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่
ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใดเพิม่ เติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดว้ ยเสี ยงเป็ นเอกฉันท์รับทราบการแต่งตั้ง นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์ รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
4. บัตรเสี ย
รวม

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
398,703,828 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
398,703,828 เสี ยง

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

5.2
แต่งตั้ง นางสาวอุทยั วรรณ เรื องโรจน์วิริยา ให้ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่
เหลื ออยู่ ซึ่ งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ น ว่า นางสาว
อุทัยวรรณ เรื องโรจน์วิริยา เป็ นผูท้ ี่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญ ญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมในการดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษ ัท โดยได้เสนอรายละเอียดและ
ประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นรับทราบการแต่งตั้ง นางสาวอุทยั วรรณ เรื องโรจน์วิริยา ดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษทั แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่
ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใดเพิม่ เติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสี ยงเป็ นเอกฉันท์รับทราบการแต่งตั้ง นางสาวอุทยั วรรณ เรื องโรจน์วิริยา รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
มติที่ลง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
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ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
4. บัตรเสี ย
รวม

398,703,828 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
398,703,828 เสี ยง

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2563
ผูด้ าเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาโดย
ยึดตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 41 ซึ่งกาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงิน
รางวัล เบี้ ย ประชุ ม บ าเหน็ จ โบนัส หรื อ ผลประโยชน์ ต อบแทนในลักษณะอื่ น คณะกรรมการเห็ น สมควรก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันและ
ได้เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ที่มีขนาดรายได้และกาไรสุ ทธิ ใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดื อน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
และบาเหน็จกรรมการ ของปี 2563 เท่ากับปี 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่ ง
เท่ากับปี 2562 ที่ผา่ นมา และได้ผา่ นการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ

รองประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรายเดือน
40,000.00

30,000.00
20,000.00
ไม่มีค่าตอบแทน
รายเดือน

เบี้ยประชุมต่อครั้ง
บาเหน็จกรรมการ
12,000.00 เมื่อมีการจ่ายเงินปันผล
ให้กบั ผูถ้ ือหุ้น ให้
คณะกรรมการพิจารณา
10,000.00 จัดสรรบาเหน็จตามความ
เหมาะสมให้กบั กรรมการ
10,000.00 ทุกตาแหน่ง แต่ท้งั นี้
10,000.00 ผลตอบแทนรวมทั้งปี
จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0
ล้านบาท

สาหรับกรรมการที่ทาหน้าที่มากกว่า 1 ตาแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรื อเบี้ยประชุมตามตาแหน่งที่สูงกว่า
เพียงตาแหน่ งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริ หารแล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการ และกรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่ วมการประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสาหรั บปี 2563 โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรี ยบเทียบ
กับบริ ษทั ในกลุ่ มอุตสาหกรรมเดี ยวกันรวมถึ งเปรี ยบเที ยบกับบริ ษทั ที่ มีขนาดรายได้และกาไรสุ ท ธิ ใกล้เคียงกัน โดย
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ความเห็นชอบ และนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้เชิ ญให้ผูถ้ ือหุ้นซัก ถามเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มีผูถ้ ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใด ผูด้ าเนิ นการ
ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ผูด้ าเนินการประชุม แจ้งว่า ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 233,046,498 หุ้น ถือว่าเป็ นผูม้ ี
ส่ วนได้เ สี ย เป็ นพิ เ ศษในการก าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ จึ ง ไม่ มี สิท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในการพิ จ ารณาอนุ มัติ
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบาเหน็จกรรมการในวาระนี้ จานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมี
จานวนเท่ากับ 165,657,330 เสี ยง
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั
ประจาปี 2562 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วย
คะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
4. บัตรเสี ย
รวม

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
165,657,330 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
165,657,330 เสี ยง

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
ผูด้ าเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี และโดยการเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ของรายงานประจาปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ปฏิบตั ิหน้าที่สอบบัญชีของบริ ษทั เป็ นปี 7
เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผูส้ อบบัญชี ท้ งั 4 ท่าน
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) นายบุญเกษม 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
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งบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ ซึ่ งผูส้ อบบัญชีผลู ้ งนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้เสี ย
กับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ้น 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 ้ ือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิม่ เติมหรื อไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีท้งั 4 ท่านจากบริ ษทั พีวี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอืน่ ภายในสานักงานเดียวกัน
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแทน
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,800,000.00 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
4. บัตรเสี ย
รวม

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
398,703,828 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
398,703,828 เสี ยง

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ ถ้ามี
ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏ
ว่ามีผถู ้ ือซักถามรายละเอียดดังนี้
นายนรา ศรี เพชร ผูถ้ ือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุม 2 ประเด็น ดังนี้
1. สอบถามเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ระบุในหน้าที่ 143 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
10 อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนมุลค่าประมาณ 47 ล้านบาท คืออะไรบ้าง และบริ ษทั มี แผนดาเนิ นการหรื อพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวในอนาคตอย่างไรบ้าง
2. ตามที่บริ ษทั มีการสั่งซื้อสิ นค้ากับประเทศจีน และประสบปัญหาการชะลอตัวของการส่งมอบสิ นค้าจาก
วิกฤติ COVID-19 ที่ทาให้สินค้าส่งมาล่าช้ากว่ากาหนด ทางบริ ษทั มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร และสาหรับสิ นค้าคงเหลือของ
บริ ษทั ปี นี้ทาได้ดีกว่าปี ที่ผ่านมา ไม่ทราบว่าบริ ษทั ดาเนินการอย่างไร แต่โดยรวมเห็นว่าผลประกอบการปี 2562 ทาได้ดี
มาก
นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้รายละเอียดสาหรับคาถามที่ 1 เรื่ อง
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนว่า สิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นที่ดินเปล่าของบริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นที่ดินในจังหวัด
กาแพงเพชร และจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ซึ่ งที่ดินทั้ง 2 แปลง บริ ษทั ฯ มีแผนการเปิ ดสาขาของบริ ษทั ฯ ในพื้นที่ดงั กล่าวใน
อนาคตและให้คาตอบสาหรับประเด็นคาถามในข้อ 2 ว่า การติดต่อประสานงานกับประเทศจีนค่อนข้างล่าช้า ตั้งแต่เริ่ มเข้า
สู่เทศกาลตรุ ษจีน ที่มีระยะเวลาหยุดทาการประมาณเกือบ 1 เดือน และหลังจากนั้นก็เริ่ มเข้าสู่วิกฤติ COVID-19 จึงทาให้การ
ส่งสิ นค้าหรื อเครื่ องจักรต่างๆ รวมถึงการส่งวิศวกรจีนเข้ามาทางานกับบริ ษทั ฯ ค่อนข้างลาบาก และชะลอออกไป เนื่องจาก
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ต้องคานึงถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ ยงการระบาดของไวรัส COVID-19 แต่ปัจจุบนั สถานการณ์ต่างๆ
เข้าสู่ภาวะปกติ การส่งสิ นค้าหรื อการประสานงานต่างๆ ไม่ติดปัญหาแต่อย่างใด
ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นว่า มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเรื่ องอื่นใดเพิ่มเติมหรื อไม่
ปรากฎไม่มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมท่านใดสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม จึงเรี ยนเชิญประธานที่ประชุม กล่าวปิ ด
การประชุม
ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ได้
มอบความไว้วางใจให้ คณะกรรมการบริ ษทั บริ หารกิจการของบริ ษทั ต่อไป และขอบคุณผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ผูถ้ ือหุ้น และผูม้ ี
เกียรติทุกท่านที่กรุ ณาสละเวลาเข้าร่ วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณทีมงานทุก
ท่านที่ร่วมแรงร่ วมใจกันทาหน้าที่ จนภารกิจครั้งนี้สาเร็ จลงด้วยดี โดยให้สัญญา และความมัน่ ใจว่า คณะกรรมการทุกท่าน
จะบริ หารกิจการด้วยความตั้งใจ รอบคอบ และดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นทุกท่านอย่างดีที่สุด และเป็ นไปตามธรรมาภิ
บาลของบริ ษทั เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีกิจการที่จะหารื ออีก ประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม และขอให้ผถู ้ ือหุ้นทุกท่าน
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.

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

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

- 14 -

