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   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ของ 
บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) 

 
วนัท่ีประชุม  :  วนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. 
สถานท่ีประชุม :  ลานเอนกประสงค ์อาคารโรงงาน ชั้น 1  บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 44/88 หมู่ 1 ต าบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อ าเภอบางเสาธง  
จงัหวดัสมุทรปราการ 10570 

ประธานท่ีประชุม :  ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ 
เลขานุการท่ีประชุม :  นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
เร่ิมประชุมเวลา :  14.30 น. 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม :  มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเองจ านวน  21 ราย และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจ านวน   

28 ราย รวมเป็น 49 ราย เป็นจ านวน 381,193,281 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.3519 ของ
 จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 757,057,874 หุ้น 

 
ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 46 

ทั้งน้ี ภายหลงัจากเปิดการประชุม ไดมี้ผูถื้อหุ้นทยอยเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม ทั้งเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และ
โดยการมอบฉันทะ รวมเป็นผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 53 ราย ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 398,703,828 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
52.67 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 

นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธ์ิ ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น พร้อมกล่าวว่า ปี 2563 เป็นปีแรกท่ีบริษทั
จดัประชุมท่ีลานเอนกประสงค ์อาคารโรงงานของ บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากห้องประชุม 220 - 221 ชั้น 2 ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซ่ึงเคยแจง้ก่อนหน้าให้เป็นสถานท่ีจัดประชุม ไม่สามารถให้บริการไดต้ามประกาศ
กรุงเทพมหานครลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 เร่ือง ส่ังปิดสถานท่ีเป็นการชัว่คราว (ฉบบัท่ี 4)  บริษทัฯ ไดมี้การจดัรถรับ-ส่ง 
จากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีบางนา โดยบริษทัฯ  มีแนวทางปฏิบติั และการคดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อป้องกนั
ทุกท่านจากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  ตั้งแต่การรับส่งจากสถานี BTS  การเขา้ร่วมการประชุม และการท าความ
สะอาดสถานท่ีประชุม และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2563  ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดปิ้ดสมุดทะเบียน
พกัการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2563  มีจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน 2,513 ราย 
 
ผูด้  าเนินการประชุม ไดช้ี้แจงถึงขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดงัน้ี 
1.     การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้นหน่ึงหุ้น เป็นหน่ึงเสียง 
2.     ดงันั้นผูถื้อหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือจ านวนหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะมา 
3.    ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนนในแต่ละวาระให้ปฏิบติั ดงัน้ี 
3.1 ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะหรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามท่ีประธานหรือคณะกรรมการ

บริษทัเสนอ ไม่ตอ้งท าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน และไม่มีความจ าเป็นตอ้งยื่นบตัรลงคะแนนให้กบัเจา้หนา้ท่ี โดย
เจ้าหน้าท่ีจะเก็บรวบรวมบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เลขานุการท่ี
ประชุมขอให้ผูถื้อหุ้นย่ืนบตัรลงคะแนนให้เจา้หนา้ท่ีก่อนกลบั เพ่ือให้บริษทัเก็บบตัรไวเ้ป็นหลกัฐานในการลงคะแนน
ของผูถื้อหุ้น 
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3.2 หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความเห็นคดัคา้นหรืองดออกเสียง ขอให้ท าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน พร้อมระบุจ านวนหุ้น
ท่ีตนถือรวมกบัจ านวนหุ้นท่ีตนไดรั้บมอบฉนัทะ และส่งบตัรลงคะแนนให้กบัเจา้หนา้ท่ีเพื่อรวบรวมคะแนน 

 
รายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติม ปรากฏตามขอ้ปฏิบติั ส าหรับการประชุมท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้ พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ยล าดบัที่ 6 

ประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น รวมทั้งแนะน า กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาทาง
กฎหมาย ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
1.   ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2.   นายธงไชย แพรรังสี    รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3.   นายวชัรินทร์ ดวงดารา  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4.   นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5.   นางวีระวรรณ บุญขวญั   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
6.   นายชชัวฏั ภู่พนัธาภกัด์ิ   กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
7.   นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจนวิ์ริยา กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
8.   นางสาววนิดา ดาราฉาย  กรรมการ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั  
 
โดยนางสาวจนัทร์จิรา  แพรรังสี กรรมการ และผูช่้วยประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ลาประชุมเน่ืองจากติดภารกิจ  ปัจจุบนั
บริษทั มีกรรมการ รวม 9 คน และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นร้อยละ 89 ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของ
บริษทั คือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการตามรายละเอียดดา้นล่าง เขา้ประชุม
พร้อมกนัในวนัน้ี  
1.   นายวชัรินทร์ ดวงดารา  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
2.   นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
3.   นางวีระวรรณ บุญขวญั   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
4.   นางสาววนิดา ดาราฉาย   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 
ในการประชุมคร้ังน้ี มีทีมผูบ้ริหารของบริษทัฯ จากทุกหน่วยงาน เขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี  
1. นายนพดล คุปตสรรค ์  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส ก ากบัดูแลธุรกิจขดุเจาะเสาเขม็ 
2. นางสาวเจนจิรา แพรรรังสี กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั ก ากบัดูแลธุรกิจการให้เช่า 

เคร่ืองจกัร 
3. นางสาววิไล นกัวิฬา   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  
4. นางจิตรา ทองสมุทร   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
5. นางสาวรัชดากร ทมินเหมย  ผูจ้ดัการฝ่ายสนบัสนุนงานบริหาร  
        และฝ่ายอ่ืน ๆ เขา้ร่วมประชุมพร้อมกนัในคร้ังน้ี   
  
ประธานกล่าวแนะน าผูส้อบบญัชี และตวัแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั พีวี ออดิท จ ากดั ไดแ้ก่นายประวิทย ์วิวรรณธนา 
นุตร์ และนายบุญเกษม สารกล่ิน และแนะน าท่ีปรึกษาทางดา้นกฎหมายของบริษทัไดแ้ก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ เพื่อ 
ท าหนา้ท่ีดูแลให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษทั  จากนั้นประธานจึงให้  
นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธ์ิ ผูด้  าเนินการประชุม ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

ผูด้  าเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้มีความเห็นว่า เลขานุการท่ีประชุมได้
จดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม ซ่ึงได้
จดัส่งให้ผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1 จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นซกัถามรายละเอียด และขอ้สงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ือง
อื่นใด จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิม 1 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 5,224,307 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้นท่ีเขา้ประชุมรวม 
386,417,588  หุ้น   

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2562 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 
มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย  386,417,588 เสียง 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
3. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
4. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
     รวม  386,417,588 เสียง 100.00 

 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 และรับรองรายงานประจ าปี  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า ผลการด าเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2562  ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการ ซ่ึงได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงาน ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นในรูปแบบ QR Code  พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบั
ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาโดยสรุปเป็น ดงัน้ี     

                    หน่วย : ลา้นบาท  
ผลการด าเนินงาน ปี 2562                  ปี 2561 

รายไดร้วม                       1,221.24 905.70 
ตน้ทุนขายและให้บริการรวม 1,031.71 916.90 
ก าไรขั้นตน้                          189.53 -11.20 
ก าไรสุทธิ                              3.04 -163.30 
รายไดจ้ากการขายรวม                          362.13  261.50 
ตน้ทุนจากการขาย   261.09  214.40 
ก าไรขั้นตน้จากการขาย   101.04    47.20 
รายไดจ้ากการขายรถเครนใหม่ XCMG                          173.01  164.30 
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ตน้ทุนจากการขายรถเครนใหม่ XCMG   144.96  138.30 
ก าไรขั้นตน้จากการขายรถเครนใหม่ XCMG     28.05                     26.00 
รายไดจ้ากการขายรถเครนเก่า                         189,12                     97.30 
ตน้ทุนจากการขายรถเครนเก่า                         116.13                     76.10 
ก าไรขั้นตน้จากการขายรถเครนเก่า    72.99                     21.10 
รายไดจ้ากการให้บริการเช่าและขนส่ง                         404.90                   372.50 
ตน้ทุนจากการให้บริการเช่าและขนส่ง                         285.51                    413.50 
ก าไรขั้นตน้จากการให้บริการเช่าและขนส่ง                         119.39                    -41.00 
รายไดจ้ากงานฐานราก (เขม็เจาะ)                         454.17                    271.70 
ตน้ทุนจากงานฐานราก (เขม็เจาะ)                         485.11                    289.00 
ก าไรขั้นตน้จากงานฐานราก (เขม็เจาะ)                         -30.94                    -17.30 
สินทรัพยร์วม                      2,666.33                  2,808.20 
หน้ีสินรวม                      1,563.19                  1,737.00 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม                       1,103.14                  1,071.20 

 
ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซักถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏ

ว่ามีผูถื้อหุ้นซกัถามรายละเอียดดงัน้ี 
นายนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามท่ีประชุม 2 ประเด็น ดงัน้ี  
1. จากวิกฤติ COVID -19 ท่ีเกิดขึ้น บริษทัคิดว่าไดรั้บผลกระทบต่อบริษทัอย่างไร ในอนาคตบริษทัมีแผนการ

รองรับอยา่งไรบา้ง 
2. จากนโยบายของรัฐบาลท่ีจะตัดงบประมาณของหลายกระทรวงประมาณ 10-15% ซ่ึงอาจท าให้การใช้

งบประมาณ และการจ้างงานของหน่วยงานต่างๆ เปล่ียนแปลงไป อยากทราบว่านโยบายดังกล่าว  มี
ผลกระทบกบับริษทัอยา่งไรบา้ง เพราะบริษทัไดรั้บการว่าจา้งงานจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง หลายโครงการ 
 

               นายชชัวฏั ภู่พนัธาภกัด์ิ กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงรายละเอียดว่า กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจ
หลกั 3 ธุรกิจ  คือ ธุรกิจการขาย  ธุรกิจให้เช่า และธุรกิจงานฐานราก  ซ่ึง 2 ปีท่ีผา่นมา ธุรกิจฐานรากจะเป็นธุรกิจท่ีท ารายได้
เป็นหลกั  อยา่งไรก็ตาม วิกฤติ COVID-19 อาจส่งผลกระทบไม่มากนกัต่อธุรกิจหลกัของบริษทั คือ  

1. ธุรกิจการขาย มีผลกระทบเลก็นอ้ย จากการท่ีธนาคาร และสถาบนัการเงินปล่อยสินเช่ือนอ้ยลงท าให้ยอดขาย 
ในไตรมาสท่ี 1 ลดลง เน่ืองจากสินคา้หลกัของบริษทัฯ เป็นสินคา้ใหญ่ และลูกคา้ของบริษทัฯ ส่วนมากเป็นผูด้  าเนินธุรกิจ
ให้เช่ารถเครน และธุรกิจก่อสร้าง โดยส่ังซ้ือเคร่ืองจกัรจากบริษทัฯ ดว้ยเง่ือนไขการผอ่นช าระแบบเช่าซ้ือ ผา่นทางธนาคาร
และสถาบนัการเงิน แต่หากพิจารณาท่ีผลก าไร เห็นว่าผลก าไรไม่ไดล้ดลง ดว้ยเป็นธุรกิจแบบซ้ือมาขายไป ซ่ึงจะมีตน้ทุน
คงท่ี (fix cost) เฉพาะในส่วนของเงินเดือน  

2. ธุรกิจให้เช่า มีผลกระทบบา้ง  เม่ือพิจารณารายได ้จากธุรกิจให้เช่า ในงบการเงินของไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 มี 
มูลค่าประมาณ 100 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดท้ั้งปี 2562 มีมูลค่าประมาณ 400 ลา้นบาท โดยผูบ้ริหารของ บริษทั 
เดอะเครน ระยอง จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจให้เช่า ไดใ้ห้ขอ้มูลว่าปี 2563 รายไดห้ลกัมาจากงานโครงการท่ีก าลงัจะเกิดขึ้นใน
ไตรมาสท่ี 3  ก าลงัด าเนินการประมูลอยู่ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ในส่วนของธุรกิจให้เช่า รายไดจ้ะกลบัมาในช่วงไตรมาสท่ี 3 
ผลประกอบการปีน้ี จึงจะดีกว่าปีท่ีผา่นมา 

3. ธุรกิจงานฐานรากก่อสร้างเสาเขม็เจาะ ในไตรมาสท่ี 1  ท ารายไดป้ระมาณ 160 ลา้นบาท  หากเทียบจากช่วง 
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เดียวกันของปีท่ีก่อน ท ารายได้ในไตรมาสท่ี 1 ประมาณ 60-70 ล้านบาท แต่จะมีผลกระทบบ้าง  เช่น โครงการ
คอนโดมิเนียม ท่ีเล่ือนการก่อสร้างออกไป ส่วนใหญ่บริษทัฯ รับงานโครงสร้างพ้ืนฐานจากรัฐบาล จากสถานการณ์ 
COVID-19  ทางรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบนัการเงินต่างๆ ไดอ้อกมาตรการ ปรับลดอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงถือ
เป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ  ในการประหยดัตน้ทุน ท าให้บริษทัฯ  มีสภาพคล่องเพ่ิมขึ้น 
 

นายชัชวฏั ภู่พนัธาภกัด์ิ กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ให้ค  าตอบส าหรับประเด็นท่ี 2 ว่า หาก
พิจารณารายไดใ้นปีท่ีผา่นมาของธุรกิจงานฐานราก จากงบการเงิน มีมูลค่ารวม 460 ลา้นบาท และในปัจจุบนัธุรกิจงานฐาน
ราก ไดรั้บการว่าจา้งงานแลว้ มีมูลค่ารวมประมาณ 900 ลา้นบาท มีเพียงบางโครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง 3 
สนามบิน ท่ีลงนามในสัญญาแลว้ แต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการ ดงันั้นการตดังบประมาณของรัฐบาล ไม่ส่งผลกระทบต่อ
รายไดข้องงานฐานรากมากนกั  ทั้งน้ีบริษทัฯ  ไดด้ าเนินการแกปั้ญหามาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุวิกฤติ COVID -19 โดยการรับ
งานจากภาคเอกชน รวมทั้งรับงานในส่วนของค่าวสัดุ คอนกรีต หรือเหลก็ เพ่ือเพ่ิม Margin ให้กบัทางบริษทัฯ  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ือง
อื่นใด จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมรับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 รวมถึงรายงานและขอ้มูลต่าง ๆ ของบริษทัในรอบปี 
2562 และรับรองรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงต่อไปน้ี 

 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย  386,417,588 เสียง 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
3. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
4. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  386,417,588 เสียง 100.00 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ผูด้  าเนินการประชุม  แถลงต่อท่ีประชุมว่า  ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งงบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และรายงานของผูส้อบบญัชี ไปพร้อมกบั 
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้นั้น  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
ผูส้อบบญัชีของบริษทั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซักถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏ
ว่ามีผูถื้อซกัถามรายละเอียดดงัน้ี 

คุณนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามท่ีประชุม ส าหรับวาระพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี    

ตามขอ้มูลงบแสดงฐานะการเงิน ในหนา้ท่ี 112 หวัขอ้ หน้ีสินผิดนดัช าระ ในปี 2562 จ านวนเงิน 69 ลา้นบาท และ
ปี 2563 หน้ีผิดนัดช าระ เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน  293  ลา้นบาท ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยยะพอสมควร ขอสอบถาม
เก่ียวกบัหมายเหตุประกอบ งบแสดงฐานะการเงิน หน้าท่ี 171  ตามท่ีช้ีแจงในรายงานไวว่้า วนัท่ี 21 สิงหาคม 2562 บริษทั 
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ถูกด าเนินคดีฟ้องร้องขอ้หาผิดสัญญาตัว่แลกเงิน จ านวนทุนทรัพย ์188.73 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 15 ต่อปี 
ของตน้เงิน จ านวนเงิน 180 ลา้นบาท จึงขอทราบรายละเอียดคร่าวๆ เก่ียวกบัคดีฟ้องร้องดงักล่าว 
               นายชัชวฏั ภู่พนัธาภกัด์ิ กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงรายละเอียดว่า ส าหรับหน้ีสินผิดนดั
ช าระ เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จนถึงปี 2562 โดยบริษทัมีหน้ีสินผิดนดัช าระ รวมเป็นจ านวน 293 ลา้นบาท แบ่งเป็นหน้ี 3 กลุ่ม
หลกัคือ หน้ีผิดนดัตัว๋แลกเงิน ( B/E) จ านวน 180 ลา้นบาท เป็นหน้ีท่ีบริษทัน าเงินมาลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ือด าเนินธุรกิจ
ฐานรากตั้งแต่ปี 2559 เป็นตน้มา และหน้ีผิดนดัช าระท่ีเหลือมูลค่า 113 ลา้นบาท คือหน้ีตัว๋สัญญาใชเ้งิน ( P/N) และสินเช่ือ
เพื่อการน าเขา้ (T/R) โดยตัว๋ B/E มีก าหนดช าระตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ซ่ึงบริษทั มีนกัลงทุน 9 ราย และบริษทัออกตัว๋กบั
บริษทั หลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จ ากดั ส่วนรายการหน้ีผิดนดั P/N และ T/R ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทางบริษทั
เปล่ียนหน่วยงานก ากบัดูแล และเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้มาเจรจาหาขอ้ตกลงกบั
บริษทั โดยคาดว่าทางธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จะปรับโครงสร้างหน้ีให้กบับริษทัใหม่ ทั้งหมดคือ B/E  P/N และ 
T/R ให้เป็นหน้ีเงินกูร้ะยะยาว ซ่ึงหน้ีผิดนดัช าระทั้งหมดน้ี จะเปล่ียนเป็นหน้ีปกติในไตรมาสท่ี 3  
 นายชชัวฏั ภู่พนัธาภกัด์ิ กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเจา้หน้ีของ
บริษทัฯ ว่า ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ  มีเจา้หน้ีธนาคาร ลีสซ่ิง และสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีตัว๋แลกเงิน และ XCMG ซ่ึงเป็น
เจา้หน้ีการคา้รายใหญ่ รวมมูลค่า 1,576 ลา้นบาท และ ณ ส้ินสุดปี 2562 บริษทัฯ  คงเหลือหน้ีจากกลุ่มดงักล่าวจ านวน 1,267 
ลา้นบาท สรุปคือบริษทัฯ ช าระหน้ีแลว้ 309 ลา้นบาท และ ณ ส้ินสุดไตรมาสท่ี 1 บริษทัฯ คงเหลือหน้ี 1,190 ลา้นบาท คือ
ช าระแลว้ 77 ลา้นบาท ซ่ึงหากบริษทัฯ สามารถท าการปรับโครงสร้างหน้ีกบัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ลว้ และ
ช าระหน้ีไดปี้ละประมาณ 300 ลา้นบาท บริษทัฯ จะใชเ้วลาประมาณ 2-3 ปี จะมีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดีขึ้น โดยในไตร
มาสท่ี 1 บริษทัฯ  เผชิญวิกฤติ COVID -19  ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 เพราะบริษทัฯ  คา้ขายกบัประเทศจีน จึงท าให้การ
ติดต่อประสานงานล่าชา้กว่าก าหนด 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ือง
อื่นใด จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิม 1 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 1,600,000 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้นท่ีเขา้ประชุมรวม 
388,017,588  หุ้น   

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 
มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย  388,017,588 เสียง 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
3. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
4. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  388,017,588 เสียง 100.00 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
 ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติั บริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 
และขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 56 ก าหนดว่า บริษทั ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 
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ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัออกดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสม (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน   
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ  มีทุนส ารองแลว้ 34,386,908.43  บาท คดิเป็นร้อยละ 4.54 ของทุนจดทะเบียน 
และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  ท่ีเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  ก าหนดว่า บริษทัฯ  จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ใน
อตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบญัชีหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
และเงินส ารองต่างๆ นั้น  แตเ่น่ืองจากบริษทัฯ  มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการในปี 2563  บริษทัฯ จึง
ของดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 น้ี 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้  เห็นสมควรจดัสรรก าไรสุทธิ เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี  2562  เพื่อน าไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่  ปรากฏ
ว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ืองอื่นใด จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ  

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิม 2 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 10,686,240 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้นท่ีเขา้ประชุมรวม 
398,703,828  หุ้น   
 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้  มีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิ  ส าหรับผลการ  ด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1  
มกราคม 2562  ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และอนุมติังดจ่ายปันผลประจ าปี จากผลการด าเนิน 
งานประจ าปี 2562  ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย  398,703,828 เสียง 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
3. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
4. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  398,703,828 เสียง 100.00 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
ของบริษทัขอ้ 22 ซ่ึงก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง หน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็น
สามส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม ส าหรับปีน้ีกรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ จ านวน 3 ท่านประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี   
 1)  ผศ.ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

     2)  นางวีระวรรณ  บุญขวญั   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 3)  นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี  กรรมการ และผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   

ทั้งน้ี นิยามกรรมการอิสระท่ีบริษทั ก าหนดขึ้น รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปี 2562 หัวขอ้โครงสร้าง
การจดัการ และเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอแต่งตั้งไม่เป็น
กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง  หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า  ไม่เป็นผูบ้ริหารวิชาชีพ 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ กบับริษทั และบริษทั
ยอ่ย หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
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 ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้ว่า บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใน
คร้ังน้ี  ไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั แลว้ว่า
มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถอนัเป็นประโยชน์แก่บริษทั จึง
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง  3  ท่าน
ขา้งตน้  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อคณะกรรมการ 

ผูด้  าเนินการประชุม เชิญกรรมการท่ีต้องออกจากวาระและถูกเสนอให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ ท่ีอยู่ในห้อง
ประชุมทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราว เพื่อให้การลงมติเป็นไปอยา่งอิสระ 
5.1 แต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นว่า ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติั
หน้าท่ีในต าแหน่งกรรมการ เป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือ
เชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 
 จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ประธาน
กรรมการ และกรรมการอิสระ ท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ด้วยคะแนนเสียง
ดงัต่อไปน้ี 

 
มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย  398,703,675 เสียง 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย                                               153 เสียง                                                      0.00 
3. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
4. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  398,703,828 เสียง 100.00 

 
5.2 แต่งตั้ง นางวีระวรรรณ บุญขวญั ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นว่า นางวีระวรรรณ บุญขวญั มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบัติ
หน้าท่ีในต าแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือ
เชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 
 จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางวีระวรรรณ บุญขวญั กรรมการ ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัแต่งตั้ง นางวีระวรรรณ บุญขวญั กรรมการ ท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
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มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย  398,703,675 เสียง 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย                                               153 เสียง                                                      0.00 
3. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
4. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  398,703,828 เสียง 100.00 

  
5.3  แต่งตั้ง นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั   พิจารณาแลว้เห็นว่า นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี มีคุณสมบติัเหมาะสม
และปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าว
ในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 
 จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแตง่ตั้ง นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ ท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย  398,703,828 เสียง 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
3. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
4. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  398,703,828 เสียง 100.00 

 
นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธ์ิ ผูด้  าเนินการประชุม  เชิญกรรมการท่ีตอ้งออกจากวาระและถูกเสนอให้กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งใหม่ทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้ห้องประชุมอีกคร้ัง 
 
วาระท่ี 6 รับทราบการแต่งตั้งผูบ้ริหาร 2 ท่านด ารงต าแหน่งแทนกรรมการท่ีลาออกเท่าวาระท่ีเหลืออยุ ่ 
         ผูด้  าเนินการประชุมขอให้ท่ีประชุมรับทราบการแต่งตั้งผูบ้ริหาร 2 ท่านเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั โดย
ผูบ้ริหารทั้ง 2 ท่านคือนายชชัวฏั ภู่พนัธาภกัด์ิ และนางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา เขา้ร่วมงานกบับริษทัในต าแหน่งรอง
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ตั้งแต่วนัท่ี 3  มิถุนายน 2562 ก ากบัดูแลธุรกิจขาย เช่า ฐานราก และทรัพยากรมนุษย ์และก ากบั
ดูแลงานด้านบัญชี การเงิน และงานสนับสนุนองค์กร ตามล าดับ  ซ่ึงเป็นผูมี้ความตั้งใจ มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั พร้อมทั้งมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาแลว้ว่า บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี  ไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
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ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัแลว้ว่ามีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถอนัเป็นประโยชน์แก่บริษทั จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น รับทราบการแต่งตั้งผูบ้ริหารทั้ง 2 
ท่าน ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีลาออกเท่าวาระท่ีเหลืออยู ่ ประวติัโดยละเอียดของผูบ้ริหารตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ยล าดบัที่ 4  
5.1 แต่งตั้ ง นายชัชวฏั ภู่พนัธาภักด์ิ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการท่ีลาออกเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ ซ่ึง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นว่า นายชชัวฏั ภู่พนัธาภกัด์ิ เป็น
ผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญ
ประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) 
 จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการแต่งตั้ง นายชชัวฏั ภู่พนัธาภกัด์ิ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั แทน
กรรมการท่ีลาออกเท่าวาระท่ีเหลืออยู ่   
 ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงเป็นเอกฉันท์รับทราบการแต่งตั้ง นายชัชวฏั ภู่พนัธาภกัด์ิ รองประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีลาออกเท่าวาระท่ีเหลืออยู ่ ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 
มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย  398,703,828 เสียง 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
3. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
4. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  398,703,828 เสียง 100.00 

 
5.2 แต่งตั้ง นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา ให้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการท่ีลาออกเท่าวาระท่ี
เหลืออยู่ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาว
อุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา เป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยไดเ้สนอรายละเอียดและ
ประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) 
 จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการแต่งตั้ง นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษทั แทนกรรมการท่ีลาออกเท่าวาระท่ีเหลืออยู ่   
 ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซักถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงเป็นเอกฉนัทรั์บทราบการแต่งตั้ง นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา รอง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีลาออกเท่าวาระท่ีเหลืออยู่  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

  
มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 
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1.  เห็นดว้ย  398,703,828 เสียง 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
3. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
4. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  398,703,828 เสียง 100.00 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2563 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาโดย
ยึดตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 41 ซ่ึงก าหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงิน
รางวัล เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น คณะกรรมการเห็นสมควรก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ให้สอดคลอ้งกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัอื่นท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัและ
ไดเ้ปรียบเทียบกบับริษทัท่ีมีขนาดรายไดแ้ละก าไรสุทธิใกลเ้คียงกนั โดยอตัราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
และบ าเหน็จกรรมการ ของปี 2563 เท่ากบัปี 2562 ท่ีผ่านมา ทั้งน้ี ผลตอบแทนทั้งปี จะตอ้งไม่เกินวงเงิน 5.0 ลา้นบาท ซ่ึง
เท่ากบัปี 2562  ท่ีผา่นมา  และไดผ้า่นการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562  แลว้  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุมต่อคร้ัง บ าเหน็จกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการ 40,000.00 12,000.00 เม่ือมีการจ่ายเงินปันผล
ให้กบัผูถื้อหุ้น ให้
คณะกรรมการพิจารณา
จดัสรรบ าเหนจ็ตามความ
เหมาะสมให้กบักรรมการ
ทุกต าแหน่ง แตท่ั้งน้ี 
ผลตอบแทนรวมทั้งปี 
จะตอ้งไมเ่กินวงเงิน 5.0 
ลา้นบาท  

รองประธานกรรมการ และ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

30,000.00 10,000.00 

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 20,000.00 10,000.00 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน   

ไม่มีค่าตอบแทน 

รายเดือน 

10,000.00 

  

ส าหรับกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีมากกว่า 1 ต  าแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบ้ียประชุมตามต าแหน่งท่ีสูงกว่า
เพียงต าแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดท่ีไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารแลว้จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการ และกรรมการท่านใดซ่ึงไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุม จะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม 

 หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2563 โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร สภาพแวดลอ้ม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบ
กับบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงเปรียบเทียบกับบริษทัท่ีมีขนาดรายได้และก าไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดย
น าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเพื่อ
พิจารณาอนุมติัต่อไป  
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ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเร่ืองอื่นใด ผูด้  าเนินการ
ประชุม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

ผูด้  าเนินการประชุม แจง้ว่า ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงถือหุ้นนบัรวมกนัได ้ 233,046,498 หุ้น ถือว่าเป็นผูมี้
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และบ าเหน็จกรรมการในวาระน้ี จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี จึงมี
จ านวนเท่ากบั 165,657,330 เสียง 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
ประจ าปี 2562 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั รายละเอียดตามท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย  165,657,330 เสียง 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
3. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
4. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  165,657,330 เสียง 100.00 

  

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 
ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยการเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ของรายงานประจ าปี 2562   คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีสอบบญัชีของบริษทัเป็นปี 7 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ในรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยผูส้อบบัญชีทั้ง 4 ท่าน
ดา้นล่าง ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้กบับริษทั  โดยมีรายช่ือผูล้งนามตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 

1) นายประวิทย ์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4917 และ/หรือ 
 2) นายเทอดทอง  เทพมงักร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3787 และ/หรือ 

3) นางสาวชุติมา  วงษศ์ราพนัธ์ชยั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9622 และ/หรือ 
4) นายบุญเกษม สารกล่ิน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11888 

 เปรียบเทียบค่าสอบบญัชีปี 2561 และปี 2562 ของบริษทั พีวี ออดิท จ ากดั                        
                                                                                                                                                   หน่วย  : บาท 

ปี 
คา่สอบทานสาม

ไตรมาส 
ค่าตรวจสอบ
ประจ าปี 

รวมเงินค่าสอบ
บญัชี 

ค่าใชจ้่ายอื่น 

2561 930,000.00 1,870,000.00 2,800,000.00 ตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
2562 930,000.00 1,870,000.00 2,800,000.00 ตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

ทั้งน้ีในกรณีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั จดัหา ผูส้อบบญัชี
ท่านอื่น ภายในส านกังานเดียวกนั เป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบญัชี และแสดงความเห็นต่อ
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งบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ซ่ึงผูส้อบบญัชีผูล้งนามตรวจสอบมิไดมี้ความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สีย
กบับริษทั  บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 พร้อมกนัน้ี คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 ของ บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 
2,800,000.00 บาท ต่อปี  ซ่ึงค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นอตัราท่ีใกลเ้คียงกบับริษทัอื่นท่ีมีขนาดและลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกนั   

 ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่านจากบริษทั พีวี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ยประจ าปี 2562 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือผูส้อบบญัชีท่านอืน่ ภายในส านกังานเดียวกนั  
เป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ยแทน
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และอนุมติัค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,800,000.00 บาท ต่อปี ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย  398,703,828 เสียง 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
3. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
4. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  398,703,828 เสียง 100.00 

 
วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ ถา้มี 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซักถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏ
ว่ามีผูถื้อซกัถามรายละเอียดดงัน้ี 

นายนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามท่ีประชุม 2 ประเด็น ดงัน้ี   
1. สอบถามเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีระบุในหนา้ท่ี 143 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 

10 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมุลค่าประมาณ 47 ล้านบาท คืออะไรบ้าง และบริษทั มีแผนด าเนินการหรือพฒันา
อสังหาริมทรัพยด์งักล่าวในอนาคตอยา่งไรบา้ง 

2. ตามท่ีบริษทั มีการส่ังซ้ือสินคา้กบัประเทศจีน และประสบปัญหาการชะลอตวัของการส่งมอบสินคา้จาก 
วิกฤติ COVID-19 ท่ีท าให้สินคา้ส่งมาล่าชา้กว่าก าหนด ทางบริษทั มีวิธีการแกปั้ญหาอยา่งไร และส าหรับสินคา้คงเหลือของ
บริษทั ปีน้ีท าไดดี้กว่าปีท่ีผ่านมา ไม่ทราบว่าบริษทั ด าเนินการอย่างไร แต่โดยรวมเห็นว่าผลประกอบการปี 2562 ท าไดดี้
มาก 

นายชัชวฏั ภู่พนัธาภกัด์ิ กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ให้รายละเอียดส าหรับค าถามท่ี 1 เร่ือง 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนว่า สินทรัพยด์งักล่าวเป็นท่ีดินเปล่าของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นท่ีดินในจงัหวดั
ก าแพงเพชร และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงท่ีดินทั้ง 2 แปลง บริษทัฯ มีแผนการเปิดสาขาของบริษทัฯ ในพ้ืนท่ีดงักล่าวใน
อนาคตและให้ค  าตอบส าหรับประเด็นค าถามในขอ้ 2 ว่า  การติดต่อประสานงานกบัประเทศจีนค่อนขา้งล่าชา้ ตั้งแต่เร่ิมเขา้
สู่เทศกาลตรุษจีน ท่ีมีระยะเวลาหยดุท าการประมาณเกือบ 1 เดือน และหลงัจากนั้นก็เร่ิมเขา้สู่วิกฤติ COVID-19 จึงท าให้การ
ส่งสินคา้หรือเคร่ืองจกัรต่างๆ รวมถึงการส่งวิศวกรจีนเขา้มาท างานกบับริษทัฯ ค่อนขา้งล าบาก และชะลอออกไป เน่ืองจาก
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ตอ้งค านึงถึงมาตรการดูแลความปลอดภยัและลดความเส่ียงการระบาดของไวรัส COVID-19 แต่ปัจจุบนัสถานการณ์ต่างๆ
เขา้สู่ภาวะปกติ การส่งสินคา้หรือการประสานงานต่างๆ ไม่ติดปัญหาแต่อยา่งใด 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติมหรือไม่  
ปรากฎไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมท่านใดสอบถามและให้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  จึงเรียนเชิญประธานท่ีประชุม กล่าวปิด
การประชุม 
  ผศ.ดร. พิบูลย ์ ลิมประภทัร  ประธานท่ีประชุม  กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริษทั  ท่ีได้
มอบความไวว้างใจให้ คณะกรรมการบริษทั บริหารกิจการของบริษทัต่อไป และขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุ้น และผูมี้
เกียรติทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในคร้ังน้ี รวมถึงขอบคุณทีมงานทุก
ท่านท่ีร่วมแรงร่วมใจกนัท าหน้าท่ี จนภารกิจคร้ังน้ีส าเร็จลงดว้ยดี โดยให้สัญญา และความมัน่ใจว่า คณะกรรมการทุกท่าน
จะบริหารกิจการดว้ยความตั้งใจ รอบคอบ และดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกท่านอย่างดีท่ีสุด และเป็นไปตามธรรมาภิ
บาลของบริษทั เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีกิจการท่ีจะหารืออีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่าน
เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ  

 

 ปิดประชุมเวลา 15.30 น.  
 
 

       
      ลงช่ือ.....................................................ประธานท่ีประชุม 
                     (ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร) 
                                     กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ               

 

            
 
  

      ลงช่ือ....................................................เลขานุการท่ีประชุม 
                     (นางสาววนิดา ดาราฉาย) 
                 กรรมการและเลขานุการบริษทั 
  
 
 
 
        
 


