
 - 1 - 

 

   รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

ของ 

บริษัท ชูไก จาํกัด (มหาชน) 

 
วนัที	ประชุม  :  วนัพฤหสับดีที	 30 เมษายน พ.ศ. � !3 เวลา #$.%& น. 
สถานที	ประชุม :  ลานเอนกประสงค ์อาคารโรงงาน ชั.น #  บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 

เลขที	 $$/88 หมู่ # ตาํบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อาํเภอบางเสาธง  
จงัหวดัสมุทรปราการ #& @& 

ประธานที	ประชุม :  ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ 
เลขานุการที	ประชุม :  นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
เริ	มประชุมเวลา :  14.30 น. 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม :  มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองจาํนวน  �# ราย และผูถื้อหุน้ที	มอบฉนัทะจาํนวน   

�8 ราย รวมเป็น $H ราย เป็นจาํนวน %8#,#H%,�8# หุน้ คิดเป็นร้อยละ 50.35#H ของ
 จาํนวนหุน้ที	จาํหน่ายไดท้ั.งหมด 757,057,874 หุน้ 

 
ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 01 

                ทั.งนี.  ภายหลงัจากเปิดการประชุม ไดมี้ผูถื้อหุน้ทยอยเขา้ร่วมประชุมเพิ	มเติม ทั.งเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และ 
โดยการมอบฉนัทะ  รวมเป็นผูถื้อหุน้ที	เขา้ร่วมประชุมทั.งสิ.น  53 ราย  ถือหุน้รวมทั.งสิ.น 398,703,828 หุน้  คิดเป็นร้อยละ  
52.67 ของหุน้ที	จาํหน่ายแลว้ทั.งหมดของบริษทั 

นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธิP  ผูด้าํเนินการประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ พร้อมกล่าววา่ ปี � !% เป็นปีแรกที	บริษทั
จดัประชุมที	ลานเอนกประสงค ์อาคารโรงงานของ บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) เนื	องจากห้องประชุม ��& - ��# ชั.น � ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ	 งเคยแจง้ก่อนหน้าให้เป็นสถานที	จดัประชุม ไม่สามารถให้บริการไดต้ามประกาศ
กรุงเทพมหานครลงวนัที	 �@ มีนาคม � !% เรื	อง สั	งปิดสถานที	เป็นการชั	วคราว (ฉบบัที	 $)  บริษทัฯ ไดมี้การจดัรถรับ-ส่ง 
จากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีบางนา โดยบริษทัฯ  มีแนวทางปฏิบติั และการคดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน เพื	อป้องกนั
ทุกท่านจากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (โควิด-#H)  ตั.งแต่การรับส่งจากสถานี BTS  การเขา้ร่วมการประชุม และการทาํความ
สะอาดสถานที	ประชุม และแจง้ใหที้	ประชุมทราบวา่ เมื	อวนัที	 @ เมษายน พ.ศ. � !%  ที	ผ่านมาบริษทัฯ ไดปิ้ดสมุดทะเบียน
พกัการโอนหุน้ เพื	อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  � !%  มีจาํนวนผูถื้อหุน้ทั.งสิ.น 2,513 ราย 
 
ผูด้าํเนินการประชุม ไดชี้.แจงถึงขอ้ปฏิบติัสาํหรับการประชุม และวธีิการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดงันี.  
1.     การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหุน้หนึ	งหุน้ เป็นหนึ	งเสียง 
2.     ดงันั.นผูถื้อหุน้แต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที	ตนถือ หรือจาํนวนหุน้ที	รับมอบฉนัทะมา 
%.    ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั.น เพื	อใหเ้กิดความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนนในแต่ละวาระใหป้ฏิบติั ดงันี.  
3.1 ผูถื้อหุ้นท่านใดที	เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะหรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื	นตามที	ประธานหรือคณะกรรมการ

บริษทัเสนอ ไม่ตอ้งทาํเครื	องหมายในบตัรลงคะแนน และไม่มีความจาํเป็นตอ้งยื	นบตัรลงคะแนนใหก้บัเจา้หนา้ที	 โดย
เจ้าหน้าที	จะเก็บรวบรวมบตัรลงคะแนนเฉพาะผูที้	ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงเท่านั.น อย่างไรก็ตาม เลขานุการที	
ประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้ยื	นบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ที	ก่อนกลบั เพื	อใหบ้ริษทัเก็บบตัรไวเ้ป็นหลกัฐานในการลงคะแนน
ของผูถื้อหุน้ 
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3.2 หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความเห็นคดัคา้นหรืองดออกเสียง ขอใหท้าํเครื	องหมายในบตัรลงคะแนน พร้อมระบุจาํนวนหุ้น
ที	ตนถือรวมกบัจาํนวนหุน้ที	ตนไดรั้บมอบฉนัทะ และส่งบตัรลงคะแนนใหก้บัเจา้หนา้ที	เพื	อรวบรวมคะแนน 

 
รายละเอียดอื	นเพิ	มเติม ปรากฏตามขอ้ปฏิบติั สาํหรับการประชุมที	ส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามสิ	งที	ส่ง
มาดว้ยลาํดบัที	 ! 

ประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ รวมทั.งแนะนาํ กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และที	ปรึกษาทาง
กฎหมาย ที	เขา้ร่วมประชุม ดงันี.  
1.   ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2.   นายธงไชย แพรรังสี    รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที	บริหาร 
3.   นายวชัรินทร์ ดวงดารา  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4.   นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5.   นางวรีะวรรณ บุญขวญั   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
6.   นายชชัวฎั ภู่พนัธาภกัดิP    กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ที	บริหาร 
7.   นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจนว์ริิยา กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ที	บริหาร  
8.   นางสาววนิดา ดาราฉาย  กรรมการ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที	บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั  
 
โดยนางสาวจนัทร์จิรา  แพรรังสี กรรมการ และผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที	บริหาร ลาประชุมเนื	องจากติดภารกิจ  ปัจจุบนั
บริษทั มีกรรมการ รวม H คน และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8H ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยอื	นของ
บริษทั คือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ	 งประกอบดว้ยกรรมการตามรายละเอียดดา้นล่าง เขา้ประชุม
พร้อมกนัในวนันี.   
1.   นายวชัรินทร์ ดวงดารา  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
2.   นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
3.   นางวรีะวรรณ บุญขวญั   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
4.   นางสาววนิดา ดาราฉาย   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 
ในการประชุมครั. งนี.  มีทีมผูบ้ริหารของบริษทัฯ จากทุกหน่วยงาน เขา้ร่วมประชุม ดงันี.   
1. นายนพดล คุปตสรรค ์  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั กาํกบัดูแลธุรกิจขดุเจาะเสาเขม็ 
2. นางสาวเจนจิรา แพรรรังสี กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั กาํกบัดูแลธุรกิจการใหเ้ช่า 

เครื	องจกัร 
3. นางสาววไิล นกัวิฬา   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  
4. นางจิตรา ทองสมุทร   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
5. นางสาวรัชดากร ทมินเหมย  ผูจ้ดัการฝ่ายสนบัสนุนงานบริหาร  
        และฝ่ายอื	น ๆ เขา้ร่วมประชุมพร้อมกนัในครั. งนี.    
  
ประธานกล่าวแนะนาํผูส้อบบญัชี และตวัแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั พีว ีออดิท จาํกดั ไดแ้ก่นายประวทิย ์ววิรรณธนา 
นุตร์ และนายบุญเกษม สารกลิ	น และแนะนาํที	ปรึกษาทางดา้นกฎหมายของบริษทัไดแ้ก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ เพื	อ 
ทาํหนา้ที	ดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษทั  จากนั.นประธานจึงให ้ 
นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธิP  ผูด้าํเนินการประชุม ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี.  
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วาระที	 # พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี �562 เมื	อวนัที	 25 เมษายน �562 

ผูด้าํเนินการประชุม แถลงต่อที	ประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ เลขานุการที	ประชุมได้
จดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี �562 เมื	อวนัที	 �5 เมษายน 2562 ถูกตอ้งตรงตามมติของที	ประชุม ซึ	งได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามสิ	งที	ส่งมาดว้ยลาํดบัที	 # จึงขอเสนอใหที้	ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี �562  

ผูด้าํเนินการประชุม ไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียด และขอ้สงสยัต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเรื	อง
อื	นใด จึงขอใหที้	ประชุมพิจารณาลงมติ 

ในวาระนี.  มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ	ม 1 ราย คิดเป็นจาํนวนหุ้น 5,224,307 หุ้น นบัเป็นจาํนวนหุ้นที	เขา้ประชุมรวม 
386,417,588 หุน้ 

 ที	ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
256� ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี.  

 
 

มติที	ลง จาํนวนเสียงที	ลงมติ 
(# หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที	มาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

#.  เห็นดว้ย  386,417, 88 เสียง 100.00 
�. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
%. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
$. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
     รวม  386,417,588 เสียง 100.00 

 
วาระที	 � พิจารณารับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี �56� และรับรองรายงานประจาํปี  

ผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อที	ประชุมวา่ ผลการดาํเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี �56�  ปรากฏในรายงาน
ประจาํปี �56� ของคณะกรรมการ ซึ	 งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการ
ดาํเนินงาน ซึ	 งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code  พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  สาํหรับรายละเอียดเกี	ยวกบั
ผลการดาํเนินงานในรอบปีที	ผา่นมาโดยสรุปเป็น ดงันี.      

  
                   หน่วย : ลา้นบาท  

ผลการดาํเนินงาน ปี �562                  ปี �561 
รายไดร้วม                       1,221.24 905.70 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการรวม 1,031.71 916.90 
กาํไรขั.นตน้                          189.53 -11.20 
กาํไรสุทธิ                              3.04 -163.30 
รายไดจ้ากการขายรวม                          362.13  261.50 
ตน้ทุนจากการขาย   261.09  214.40 
กาํไรขั.นตน้จากการขาย   101.04    47.20 
รายไดจ้ากการขายรถเครนใหม่ XCMG                          173,01  164.30 
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ตน้ทุนจากการขายรถเครนใหม่ XCMG   144.96  138.30 
กาํไรขั.นตน้จากการขายรถเครนใหม่ XCMG     28.05                     26.00 
รายไดจ้ากการขายรถเครนเก่า                         189,12                     97.30 
ตน้ทุนจากการขายรถเครนเก่า                         116.13                     76.10 
กาํไรขั.นตน้จากการขายรถเครนเก่า    72.99                     21.10 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง                         404.90                   372.50 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง                         285.51                    413.50 
กาํไรขั.นตน้จากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง                         119.39                    -41.00 
รายไดจ้ากงานฐานราก (เขม็เจาะ)                         454.17                    271.70 
ตน้ทุนจากงานฐานราก (เขม็เจาะ)                         485.11                    289.00 
กาํไรขั.นตน้จากงานฐานราก (เขม็เจาะ)                         -30.94                    -17.30 
สินทรัพยร์วม                      2,666.33                  2,808.20 
หนี. สินรวม                      1,563.19                  1,737.00 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม                       1,103.14                  1,071.20 

 
ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพิ	มเติมหรือไม่ ปรากฏ

วา่มีผูถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดดงันี.  
นายนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามที	ประชุม 2 ประเด็น ดงันี.   
1. จากวิกฤติ COVID -#H ที	เกิดขึ.น บริษทัคิดวา่ไดรั้บผลกระทบต่อบริษทัอยา่งไร ในอนาคตบริษทัมีแผนการ

รองรับอยา่งไรบา้ง 
2. จากนโยบายของรัฐบาลที	จะตดังบประมาณของหลายกระทรวงประมาณ #&-# % ซึ	 งอาจทาํให้การใช้

งบประมาณ และการจ้างงานของหน่วยงานต่างๆ เปลี	ยนแปลงไป อยากทราบว่านโยบายดังกล่าว มี
ผลกระทบกบับริษทัอยา่งไรบา้ง เพราะบริษทัไดรั้บการวา่จา้งงานจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง หลายโครงการ 
 

               นายชชัวฏั ภู่พนัธาภกัดิP  กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ที	บริหาร ชี.แจงรายละเอียดวา่ กลุ่มบริษทั ดาํเนินธุรกิจ
หลกั % ธุรกิจ  คือ ธุรกิจการขาย  ธุรกิจใหเ้ช่า และธุรกิจงานฐานราก  ซึ	ง � ปีที	ผา่นมา ธุรกิจฐานรากจะเป็นธุรกิจที	ทาํรายได้
เป็นหลกั  อยา่งไรก็ตาม วกิฤติ COVID-19 อาจส่งผลกระทบไม่มากนกัต่อธุรกิจหลกัของบริษทั คือ  

1. ธุรกิจการขาย มีผลกระทบเลก็นอ้ย จากการที	ธนาคาร และสถาบนัการเงินปล่อยสินเชื	อนอ้ยลงทาํใหย้อดขาย 
ในไตรมาสที	 # ลดลง เนื	องจากสินคา้หลกัของบริษทัฯ เป็นสินคา้ใหญ่ และลูกคา้ของบริษทัฯ ส่วนมากเป็นผูด้าํเนินธุรกิจ
ใหเ้ช่ารถเครน และธุรกิจก่อสร้าง โดยสั	งซื.อเครื	องจกัรจากบริษทัฯ ดว้ยเงื	อนไขการผอ่นชาํระแบบเช่าซื.อ ผา่นทางธนาคาร
และสถาบนัการเงิน แต่หากพิจารณาที	ผลกาํไร เห็นวา่ผลกาํไรไม่ไดล้ดลง ดว้ยเป็นธุรกิจแบบซื.อมาขายไป ซึ	 งจะมีตน้ทุน
คงที	 (fix cost) เฉพาะในส่วนของเงินเดือน  

2. ธุรกิจใหเ้ช่า มีผลกระทบบา้ง  เมื	อพิจารณารายได ้จากธุรกิจใหเ้ช่า ในงบการเงินของไตรมาสที	 # ปี � !% มี 
มูลค่าประมาณ #&& ลา้นบาท เมื	อเปรียบเทียบกบัรายไดท้ั.งปี �5!� มีมูลค่าประมาณ $&& ลา้นบาท โดยผูบ้ริหารของ บริษทั 
เดอะเครน ระยอง จาํกดั ซึ	 งดาํเนินธุรกิจให้เช่า ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ปี �5!% รายไดห้ลกัมาจากงานโครงการที	กาํลงัจะเกิดขึ.นใน
ไตรมาสที	 %  กาํลงัดาํเนินการประมูลอยูใ่นช่วงไตรมาสที	 � ในส่วนของธุรกิจให้เช่า รายไดจ้ะกลบัมาในช่วงไตรมาสที	 % 
ผลประกอบการปีนี.  จึงจะดีกวา่ปีที	ผา่นมา 

3. ธุรกิจงานฐานรากก่อสร้างเสาเขม็เจาะ ในไตรมาสที	 #  ทาํรายไดป้ระมาณ #!& ลา้นบาท  หากเทียบจากช่วง 
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เดียวกันของปีที	 ก่อน ทํารายได้ในไตรมาสที	  # ประมาณ !&-7& ล้านบาท แต่จะมีผลกระทบบ้าง  เช่น โครงการ
คอนโดมิเนียม ที	เลื	อนการก่อสร้างออกไป ส่วนใหญ่บริษทัฯ รับงานโครงสร้างพื.นฐานจากรัฐบาล จากสถานการณ์ 
COVID-19  ทางรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบนัการเงินต่างๆ ไดอ้อกมาตรการ ปรับลดอตัราดอกเบี.ย ซึ	 งถือ
เป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ  ในการประหยดัตน้ทุน ทาํใหบ้ริษทัฯ  มีสภาพคล่องเพิ	มขึ.น 
 

นายชัชวฏั ภู่พนัธาภกัดิP  กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าที	บริหาร ให้คาํตอบสําหรับประเด็นที	 � ว่า หาก
พิจารณารายไดใ้นปีที	ผา่นมาของธุรกิจงานฐานราก จากงบการเงิน มีมูลค่ารวม $!& ลา้นบาท และในปัจจุบนัธุรกิจงานฐาน
ราก ไดรั้บการวา่จา้งงานแลว้ มีมูลค่ารวมประมาณ H&& ลา้นบาท มีเพียงบางโครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง % 
สนามบิน ที	ลงนามในสัญญาแลว้ แต่ยงัไม่ไดเ้ริ	มดาํเนินการ ดงันั.นการตดังบประมาณของรัฐบาล ไม่ส่งผลกระทบต่อ
รายไดข้องงานฐานรากมากนกั  ทั.งนี.บริษทัฯ  ไดด้าํเนินการแกปั้ญหามาตั.งแต่ก่อนเกิดเหตุวิกฤติ COVID -19 โดยการรับ
งานจากภาคเอกชน รวมทั.งรับงานในส่วนของค่าวสัดุ คอนกรีต หรือเหลก็ เพื	อเพิ	ม Margin ใหก้บัทางบริษทัฯ  

ผูด้าํเนินการประชุม ไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเรื	อง
อื	นใด จึงขอใหที้	ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที	ประชุมรับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี �56� รวมถึงรายงานและขอ้มูลต่าง ๆ ของบริษทัในรอบปี 
256� และรับรองรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงต่อไปนี.  

 

มติที	ลง จาํนวนเสียงที	ลงมติ 
(# หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที	มาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

#.  เห็นดว้ย  386,417,588 เสียง 100.00 
�. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
%. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
$. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  386,417,588 เสียง 100.00 

 
วาระที	 % พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปี สิ.นสุดวนัที	 %# ธนัวาคม �562 

ผูด้าํเนินการประชุม  แถลงต่อที	ประชุมวา่  ตามที	บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งงบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิ.นสุดวนัที	 %# ธนัวาคม พ.ศ. �56� และรายงานของผูส้อบบญัชี ไปพร้อมกบั 
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้นั.น  จึงขอเสนอให้ที	ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีสิ.นสุด ณ วนัที	 %# ธนัวาคม พ.ศ. �56�  ซึ	 งผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
ผูส้อบบญัชีของบริษทั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพิ	มเติมหรือไม่ ปรากฏ
วา่มีผูถื้อซกัถามรายละเอียดดงันี.  

คุณนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามที	ประชุม สาํหรับวาระพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและ
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปี สิ.นสุดวนัที	 %# ธนัวาคม �56� ดงันี.     

ตามขอ้มูลงบแสดงฐานะการเงิน ในหนา้ที	 ##� หวัขอ้ หนี. สินผิดนดัชาํระ ในปี �5!� จาํนวนเงิน !H ลา้นบาท และ
ปี � !% หนี. ผิดนัดชาํระ เพิ	มขึ.นเป็นจาํนวน  �H3  ลา้นบาท ซึ	 งเป็นตวัเลขที	เพิ	มขึ.นอย่างมีนัยยะพอสมควร ขอสอบถาม
เกี	ยวกบัหมายเหตุประกอบ งบแสดงฐานะการเงิน หนา้ที	 #7#  ตามที	ชี.แจงในรายงานไวว้า่ วนัที	 �# สิงหาคม � !� บริษทั 
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ถูกดาํเนินคดีฟ้องร้องขอ้หาผิดสัญญาตั	วแลกเงิน จาํนวนทุนทรัพย ์#88.7% ลา้นบาท พร้อมดอกเบี.ยอตัราร้อยละ 15 ต่อปี 
ของตน้เงิน จาํนวนเงิน #8& ลา้นบาท จึงขอทราบรายละเอียดคร่าวๆ เกี	ยวกบัคดีฟ้องร้องดงักล่าว 
               นายชชัวฏั ภู่พนัธาภกัดิP  กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าที	บริหาร ชี. แจงรายละเอียดว่า สําหรับหนี. สินผิดนดั
ชาํระ เพิ	มขึ.นจากปี � !# จนถึงปี � !� โดยบริษทัฯ  มีหนี. สินผิดนดัชาํระ รวมเป็นจาํนวน �H% ลา้นบาท แบ่งเป็นหนี.  % กลุ่ม
หลกัคือ หนี.ผิดนดัตัwวแลกเงิน ( B/E) จาํนวน #8& ลา้นบาท เป็นหนี. ที	บริษทัฯ  นาํเงินมาลงทุนซื.อเครื	องจกัรเพื	อดาํเนินธุรกิจ
ฐานรากตั.งแต่ปี �  H เป็นตน้มา และหนี.ผิดนดัชาํระที	เหลือมูลค่า ##% ลา้นบาท คือหนี.ตัwวสัญญาใชเ้งิน ( P/N) และสินเชื	อ
เพื	อการนาํเขา้ (T/R) โดยตัwว B/E มีกาํหนดชาํระตั.งแต่เดือนเมษายน � !� ซึ	 งบริษทัฯ  มีนกัลงทุน H ราย และบริษทัฯ ออก
ตัwวกบับริษทั หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ส่วนรายการหนี.ผิดนดั P/N และ T/R ของธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั (มหาชน) ทาง
บริษทัฯ  เปลี	ยนหน่วยงานกาํกบัดูแล และเมื	อเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้มาเจรจาหา
ขอ้ตกลงกบับริษทัฯ  โดยคาดวา่ทางธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จะปรับโครงสร้างหนี.ใหก้บับริษทัฯ ใหม่ ทั.งหมดคือ 
B/E  P/N และ T/R ใหเ้ป็นหนี. เงินกูร้ะยะยาว ซึ	งหนี.ผิดนดัชาํระทั.งหมดนี.  จะเปลี	ยนเป็นหนี.ปกติในไตรมาสที	 %  
 นายชชัวฏั ภู่พนัธาภกัดิP  กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ที	บริหาร ให้รายละเอียดเพิ	มเติมเกี	ยวกบัเจา้หนี. ของ
บริษทัฯ ว่า ณ สิ.นปี � !# บริษทัฯ  มีเจา้หนี. ธนาคาร ลีสซิ	ง และสถาบนัการเงิน เจา้หนี. ตัwวแลกเงิน และ XCMG ซึ	 งเป็น
เจา้หนี.การคา้รายใหญ่ รวมมูลค่า #, @! ลา้นบาท และ ณ สิ.นสุดปี � !� บริษทัฯ  คงเหลือหนี.จากกลุ่มดงักล่าวจาํนวน #,�!@ 
ลา้นบาท สรุปคือบริษทัฯ ชาํระหนี.แลว้ %&H ลา้นบาท และ ณ สิ.นสุดไตรมาสที	 # บริษทัฯ คงเหลือหนี.  #,#H& ลา้นบาท คือ
ชาํระแลว้ @@ ลา้นบาท ซึ	 งหากบริษทัฯ สามารถทาํการปรับโครงสร้างหนี.กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ลว้ และ
ชาํระหนี. ไดปี้ละประมาณ %&& ลา้นบาท บริษทัฯ จะใชเ้วลาประมาณ �-% ปี จะมีสภาพคล่องทางการเงินที	ดีขึ.น โดยในไตร
มาสที	 # บริษทัฯ  เผชิญวิกฤติ COVID -19  ตั.งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ � !% เพราะบริษทัฯ  คา้ขายกบัประเทศจีน จึงทาํใหก้าร
ติดต่อประสานงานล่าชา้กวา่กาํหนด 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเรื	อง
อื	นใด จึงขอใหที้	ประชุมพิจารณาลงมติ 

ในวาระนี.  มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพิ	ม 1 ราย คิดเป็นจาํนวนหุ้น 1,600,000 หุ้น นบัเป็นจาํนวนหุ้นที	เขา้ประชุมรวม 
388,017,588  หุน้   

ที	ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปี 
สิ.นสุดวนัที	 %# ธนัวาคม �56�  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี.  

 
มติที	ลง จาํนวนเสียงที	ลงมติ 

(# หุน้ = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุน้ที	มาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

#.  เห็นดว้ย  388,017, 88 เสียง 100.00 
�. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
%. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
$. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  388,017, 88 เสียง 100.00 

 
วาระที	 $ พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี �56� เป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผล
การดาํเนินงาน ประจาํปี �562 
 ผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อที	ประชุมวา่ ตามมาตรา ##! แห่งพระราชบญัญติั บริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. � %  
และขอ้บงัคบับริษทัขอ้  ! กาํหนดวา่ บริษทั ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ	งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ   



 - 7 - 

ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัออกดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี.จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ #& ของ
ทุนจดทะเบียน   
 ณ วนัที	 %# ธนัวาคม �562 บริษทัฯ  มีทุนสาํรองแลว้ %4,386,908.43  บาท คิดเป็นร้อยละ 4.54 ของทุนจดทะเบียน 
และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  ที	เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี  กาํหนดวา่ บริษทัฯ  จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ใน
อตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  & ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบญัชีหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
และเงินสาํรองต่างๆ นั.น  แตเ่นื	องจากบริษทัฯ  มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการในปี �563  บริษทัฯ จึง
ของดจ่ายเงินปันผลประจาํปี � !2 นี.  

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้  เห็นสมควรจดัสรรกาํไรสุทธิ เป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปัน
ผลประจาํปี  �562  เพื	อนาํไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ 

 ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพิ	มเติมหรือไม่  ปรากฏ
วา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเรื	องอื	นใด จึงขอใหที้	ประชุมพิจารณาลงมติ  

ในวาระนี.  มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพิ	ม 2 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ 10,686,240 หุ้น นบัเป็นจาํนวนหุน้ที	เขา้ประชุมรวม 
398,703,828  หุน้   
 ที	ประชุมไดพิ้จารณาแลว้  มีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิ  สาํหรับผลการ  ดาํเนินงานตั.งแต่วนัที	 #  
มกราคม �56�  ถึง วนัที	 %# ธนัวาคม �56�  เป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย และอนุมติังดจ่ายปันผลประจาํปี จากผลการดาํเนิน 
งานประจาํปี �562  ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี.  
  

มติที	ลง จาํนวนเสียงที	ลงมติ 
(# หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที	มาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

#.  เห็นดว้ย  398,703,828 เสียง 100.00 
�. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
%. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
$. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  398,703,828 เสียง 100.00 

 

วาระที	   พิจารณาแต่งตั.งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที	ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  
 ผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อที	ประชุมวา่ เพื	อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. � %  และขอ้บงัคบั
ของบริษทัขอ้ �� ซึ	งกาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง หนึ	งในสามโดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการ ที	จะแบ่งออกใหต้รงเป็น
สามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้	สุดกบัส่วนหนึ	งในสาม สาํหรับปีนี.กรรมการบริษทั ที	ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระ จาํนวน 3 ท่านประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปนี.    
 1)  ผศ.ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

     2)  นางวรีะวรรณ  บุญขวญั   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 3)  นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี  กรรมการ และผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที	บริหาร   

ทั.งนี.  นิยามกรรมการอิสระที	บริษทัฯ กาํหนดขึ.น รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาํปี �562 หัวขอ้โครงสร้าง
การจดัการ และเท่ากบัขอ้กาํหนดขั.นตํ	าของก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยกรรมการอิสระ ที	บริษทัฯ เสนอแต่งตั.งไม่
เป็นกรรมการ ที	มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง  หรือที	ปรึกษาที	ไดรั้บเงินเดือนประจาํ  ไม่เป็นผูบ้ริหาร
วชิาชีพ ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ที	มีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ที	ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ กบับริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย หรือนิติบุคคล ที	อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง � ปีที	ผา่นมา 
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 ผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อที	ประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้วา่ บุคคลที	ไดรั้บการเสนอชื	อใน
ครั. งนี.   ไดผ้า่นกระบวนการกลั	นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั แลว้วา่
มีคุณสมบติัที	เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถอนัเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ  
จึงเห็นสมควรเสนอที	ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น อนุมติัแต่งตั.งกรรมการที	ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระทั.ง  3  ท่าน
ขา้งตน้  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ	ง ทั.งนี.  ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอชื	อบุคคลเพื	อเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการต่อคณะกรรมการ 

ผูด้าํเนินการประชุม เชิญกรรมการที	ตอ้งออกจากวาระและถูกเสนอให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ที	อยู่ในห้อง
ประชุมทั.ง � ท่าน ออกจากหอ้งประชุมเป็นการชั	วคราว เพื	อใหก้ารลงมติเป็นไปอยา่งอิสระ 
5.1 แต่งตั.ง ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ	ง ซึ	งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นว่า ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติั
หนา้ที	ในตาํแหน่งกรรมการ เป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือ
เชิญประชุม (สิ	งที	ส่งมาดว้ยลาํดบัที	 3) 
 จึงเสนอขอใหที้	ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั.ง ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร กรรมการที	ตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ	ง 
 ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพิ	มเติมหรือไม่ ปรากฏวา่
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเรื	องอื	นใดเพิ	มเติม จึงขอใหที้	ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที	ประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมติัการแต่งตั. ง ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ประธาน
กรรมการ และกรรมการอิสระ ที	ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ	 ง  ด้วยคะแนนเสียง
ดงัต่อไปนี.  

 
มติที	ลง จาํนวนเสียงที	ลงมติ 

(# หุน้ = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุน้ที	มาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

#.  เห็นดว้ย  398,703,675 เสียง 100.00 
�. ไม่เห็นดว้ย                                               153 เสียง                                                      0.00 
%. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
$. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  398,703,828 เสียง 100.00 

 
5.2 แต่งตั.ง นางวีระวรรรณ บุญขวญั ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ	ง ซึ	 งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นว่า นางวีระวรรรณ บุญขวญั มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบัติ
หนา้ที	ในตาํแหน่งกรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือ
เชิญประชุม (สิ	งที	ส่งมาดว้ยลาํดบัที	 3) 
 จึงเสนอขอให้ที	ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั.ง นางวีระวรรรณ บุญขวญั กรรมการ ที	ตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ	ง 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพิ	มเติมหรือไม่ ปรากฏวา่
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเรื	องอื	นใดเพิ	มเติม จึงขอใหที้	ประชุมพิจารณาลงมติ 
 ที	ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัแต่งตั.ง นางวรีะวรรรณ บุญขวญั กรรมการ ที	ตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ	ง  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี.  
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มติที	ลง จาํนวนเสียงที	ลงมติ 

(# หุน้ = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุน้ที	มาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

#.  เห็นดว้ย  398,703,675 เสียง 100.00 
�. ไม่เห็นดว้ย                                               153 เสียง                                                      0.00 
%. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
$. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  398,703,828 เสียง 100.00 

  
5.3  แต่งตั.ง นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหนึ	ง ซึ	 งคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั   พิจารณาแลว้เห็นวา่ นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี มีคุณสมบติัเหมาะสม
และปฏิบติัหนา้ที	ในตาํแหน่งกรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าว
ในหนงัสือเชิญประชุม (สิ	งที	ส่งมาดว้ยลาํดบัที	 3) 
 จึงเสนอขอให้ที	ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั.ง นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ ที	ตอ้งออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ	ง 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพิ	มเติมหรือไม่ ปรากฏวา่
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเรื	องอื	นใดเพิ	มเติม จึงขอใหที้	ประชุมพิจารณาลงมติ 
 ที	ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั.ง นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ ที	ตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ	ง  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี.  
 

มติที	ลง จาํนวนเสียงที	ลงมติ 
(# หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที	มาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

#.  เห็นดว้ย  398,703,828 เสียง 100.00 
�. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
%. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
$. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  398,703,828 เสียง 100.00 

 
นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธิP  ผูด้าํเนินการประชุม  เชิญกรรมการที	ตอ้งออกจากวาระและถูกเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งใหม่ทั.ง � ท่าน กลบัเขา้หอ้งประชุมอีกครั. ง 
 
วาระที	 6 รับทราบการแต่งตั.งผูบ้ริหาร � ท่านดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการที	ลาออกเท่าวาระที	เหลืออยุ ่ 
         ผูด้าํเนินการประชุมขอให้ที	ประชุมรับทราบการแต่งตั.งผูบ้ริหาร 2 ท่านเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั โดย
ผูบ้ริหารทั.ง 2 ท่านคือ นายชชัวฏั ภู่พนัธาภกัดิP  และนางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา เขา้ร่วมงานกบับริษทัฯ ในตาํแหน่ง
รองประธานเจา้หน้าที	บริหาร ตั.งแต่วนัที	 3  มิถุนายน 2562 กาํกบัดูแลธุรกิจขาย เช่า ฐานราก และทรัพยากรมนุษย ์และ
กาํกบัดูแลงานดา้นบญัชี การเงิน และงานสนบัสนุนองคก์ร ตามลาํดบั  ซึ	 งเป็นผูมี้ความตั.งใจ มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  พร้อมทั.งมีคุณสมบติัตามที	กฎหมายกาํหนด ทั.งนี.  คณะกรรมการบริษทั 
พิจารณาแลว้วา่ บุคคลที	ไดรั้บการเสนอชื	อในครั. งนี.   ไดผ้า่นกระบวนการกลั	นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
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ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั แลว้ว่ามีคุณสมบติัที	เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถอนัเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอที	ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ รับทราบการแต่งตั.งผูบ้ริหาร
ทั.ง � ท่าน ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั แทนกรรมการที	ลาออกเท่าวาระที	เหลืออยู ่ ประวติัโดยละเอียดของผูบ้ริหารตาม
สิ	งที	ส่งมาดว้ยลาํดบัที	 $  
5.1 แต่งตั. ง นายชัชวฏั ภู่พนัธาภักดิP  ให้ดํารงตาํแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที	ลาออกเท่าวาระที	เหลืออยู่ ซึ	 ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นวา่ นายชชัวฎั ภู่พนัธาภกัดิP  เป็น
ผูที้	มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. � %  และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที	เกี	ยวขอ้ง 
เหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการ ดงักล่าวในหนงัสือเชิญ
ประชุม (สิ	งที	ส่งมาดว้ยลาํดบัที	 $) 
 จึงเสนอขอใหที้	ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบการแต่งตั.ง นายชชัวฏั ภู่พนัธาภกัดิP  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั แทน
กรรมการที	ลาออกเท่าวาระที	เหลืออยู ่   
 ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพิ	มเติมหรือไม่ ปรากฏวา่
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเรื	องอื	นใดเพิ	มเติม จึงขอใหที้	ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที	ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงเป็นเอกฉันท์รับทราบการแต่งตั.ง นายชชัวฏั ภู่พนัธาภกัดิP  รองประธาน
เจา้หนา้ที	บริหาร เป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการที	ลาออกเท่าวาระที	เหลืออยู ่ ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี.  

 
มติที	ลง จาํนวนเสียงที	ลงมติ 

(# หุน้ = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุน้ที	มาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

#.  เห็นดว้ย  398,703,828 เสียง 100.00 
�. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
%. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
$. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  398,703,828 เสียง 100.00 

 
5.2 แต่งตั.ง นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา ให้ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที	ลาออกเท่าวาระที	
เหลืออยู่ ซึ	 งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นว่า นางสาว
อุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา เป็นผูที้	มีคุณสมบัติครบถว้นตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชน พ.ศ. � %  และประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที	เกี	ยวขอ้ง เหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั โดยไดเ้สนอรายละเอียดและ
ประวติัของกรรมการดงักล่าว ในหนงัสือเชิญประชุม (สิ	งที	ส่งมาดว้ยลาํดบัที	 $) 
 จึงเสนอขอใหที้	ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบการแต่งตั.ง นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
บริษทั แทนกรรมการที	ลาออกเท่าวาระที	เหลืออยู ่   
 ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพิ	มเติมหรือไม่ ปรากฏ
วา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเรื	องอื	นใดเพิ	มเติม จึงขอใหที้	ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที	ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงเป็นเอกฉนัทรั์บทราบการแต่งตั.ง นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วริิยา รอง
ประธานเจา้หนา้ที	บริหาร เป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการที	ลาออกเท่าวาระที	เหลืออยู ่ ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี.  

  
มติที	ลง จาํนวนเสียงที	ลงมติ 

(# หุน้ = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุน้ที	มาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 
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#.  เห็นดว้ย  398,703,828 เสียง 100.00 
�. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
%. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
$. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  398,703,828 เสียง 100.00 

 
วาระที	 @ พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี � !% 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อที	ประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาโ ดย
ยึดตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 41 ซึ	งกาํหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ที	 ซึ	งค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงิน
รางวลั เบี. ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื	น คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 256% ให้สอดคลอ้งกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัอื	น ที	อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั
และไดเ้ปรียบเทียบกบับริษทั ที	มีขนาดรายไดแ้ละกาํไรสุทธิใกลเ้คียงกนั โดยอตัราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี. ยประชุมต่อ
ครั. ง และบาํเหน็จกรรมการ ของปี 256% เท่ากบัปี 256� ที	ผ่านมา ทั.งนี.  ผลตอบแทนทั.งปี จะตอ้งไม่เกินวงเงิน 5.0 ลา้นบาท 
ซึ	งเท่ากบัปี 256�  ที	ผา่นมา และไดผ้า่นการอนุมติัจากที	ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 256�  แลว้  ดงัรายละเอียดต่อไปนี.  

 

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน เบี.ยประชุมต่อครั. ง บาํเหน็จกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการ 40,000.00 12,000.00 เมื	อมีการจ่ายเงินปันผล
ใหก้บัผูถื้อหุน้ ให้
คณะกรรมการพิจารณา
จดัสรรบาํเหน็จตามความ
เหมาะสมใหก้บักรรมการ
ทุกตาํแหน่ง แตท่ั.งนี.  
ผลตอบแทนรวมทั.งปี 
จะตอ้งไม่เกินวงเงิน  .& 
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 

  

สาํหรับกรรมการที	ทาํหนา้ที	มากกวา่ 1 ตาํแหน่ง ใหรั้บค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี.ยประชุมตามตาํแหน่งที	สูงกวา่
เพียงตาํแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที	ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารแลว้จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการ และกรรมการท่านใดซึ	งไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุม จะไม่ไดรั้บค่าเบี.ยประชุม 

 หลกัเกณฑแ์ละขั.นตอนการเสนอค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับปี � !% โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร สภาพแวดลอ้ม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบ
กับบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกบับริษทั ที	มีขนาดรายไดแ้ละกาํไรสุทธิใกลเ้คียงกัน โดย
นาํเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื	อพิจารณาอนุมติัให้ความเห็นชอบ และนาํเสนอต่อที	ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีเพื	อ
พิจารณาอนุมติัต่อไป  
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ผูด้าํเนินการประชุม ไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพิ	มเติม ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเรื	องอื	นใด ผูด้าํเนินการ
ประชุม จึงขอใหที้	ประชุมพิจารณาลงมติ 

ผูด้าํเนินการประชุม แจง้วา่ ผูถื้อหุน้ที	เป็นกรรมการบริษทั ซึ	งถือหุน้นบัรวมกนัได ้ �63,998,875 หุน้ ถือวา่เป็นผูมี้
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี.ยประชุม และบาํเหน็จกรรมการในวาระนี.  จาํนวนหุน้ที	มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี.  จึงมี
จาํนวนเท่ากบั #! ,! @,%&& เสียง 

 ที	ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทัประจาํปี �563 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั รายละเอียดตามที	
เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี.  

 

มติที	ลง จาํนวนเสียงที	ลงมติ 
(# หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที	มาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

#.  เห็นดว้ย  165,657,330 เสียง 100.00 
�. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
%. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
$. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  165,657,330 เสียง 100.00 

  

วาระที	 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั.งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2563 
ผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อที	ประชุมวา่ เพื	อใหเ้ป็นไปไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

ซึ	 งกาํหนดให้ที	ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั.งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ทุกปี และโดยการเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ	งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ของรายงานประจาํปี 2562   คณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาแลว้เห็นสมควรให้ที	ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั.งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั พีว ีออดิท จาํกดั ซึ	งเป็นบริษทัที	ปฏิบติัหนา้ที	สอบบญัชีของบริษทั เป็นปี 8 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ในรอบปีบญัชี สิ.นสุด ณ วนัที	 31 ธันวาคม 2563 โดยผูส้อบบญัชีทั. ง 4 ท่าน
ดา้นล่าง ปฏิบติัหนา้ที	เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทั  โดยมีรายชื	อผูล้งนามตรวจสอบดงัต่อไปนี.  

1) นายประวทิย ์ ววิรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที	 4917 และ/หรือ 
 2) นายเทอดทอง  เทพมงักร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที	 3787 และ/หรือ 

3) นางสาวชุติมา  วงษศ์ราพนัธ์ชยั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที	 H!�� และ/หรือ 
4) นายบุญเกษม สารกลิ	น  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที	 11888 

 เปรียบเทียบค่าสอบบญัชีปี 2562 และปี 2563 ของบริษทั พีว ีออดิท จาํกดั                        
                                                                                                                                                   หน่วย  : บาท 

ปี 
ค่าสอบทานสาม

ไตรมาส 
ค่าตรวจสอบ

ประจาํปี 
รวมเงินค่าสอบ

บญัชี 
ค่าใชจ่้ายอื	น 

2562 930,000.00 1,870,000.00 2,800,000.00 ตามที	เกิดขึ.นจริง 
2563 930,000.00 1,870,000.00 2,800,000.00 ตามที	เกิดขึ.นจริง 

ทั.งนี. ในกรณีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที	ได ้ใหบ้ริษทั พีว ีออดิท จาํกดั จดัหา ผูส้อบบญัชี
ท่านอื	น ภายในสาํนกังานเดียวกนั เป็นผูล้งลายมือชื	อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบญัชี และแสดงความเห็นต่อ
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งบการเงินของบริษทั แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ซึ	งผูส้อบบญัชีผูล้งนามตรวจสอบมิไดมี้ความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สีย
กบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้	เกี	ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 พร้อมกนันี.  คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ เห็นสมควรให้ที	ประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 ของ บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 
2,800,000.00 บาท ต่อปี  ซึ	งค่าสอบบญัชีดงักล่าว เป็นอตัราที	ใกลเ้คียงกบับริษทัอื	น ที	มีขนาดและลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกนั   

 ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสยัเพิ	มเติมหรือไม่ ปรากฏ
วา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเรื	องอื	นใดเพิ	มเติม จึงขอใหที้	ประชุมพิจารณาลงมติ 
 ที	ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัแต่งตั.งผูส้อบบญัชีทั.ง 4 ท่านจากบริษทั พีว ีออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ยประจาํปี �563 ตามที	คณะกรรมการเสนอ หรือผูส้อบบญัชีท่านอื	น ภายในสาํนกังานเดียวกนั  
เป็นผูล้งลายมือชื	อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแทน
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และอนุมติัค่าสอบบญัชี เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,800,000.00 บาท ต่อปี ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี.  
 

มติที	ลง จาํนวนเสียงที	ลงมติ 
(# หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที	มาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

#.  เห็นดว้ย  398,703,828 เสียง 100.00 
�. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
%. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
$. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  398,703,828 เสียง 100.00 

 
วาระที	 9  พิจารณาเรื	องอื	นๆ ถา้มี 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพิ	มเติมหรือไม่ ปรากฏ
วา่มีผูถื้อซกัถามรายละเอียดดงันี.  

นายนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามที	ประชุม 2 ประเด็น ดงันี.    
1. สอบถามเกี	ยวกบัอสงัหาริมทรัพย ์เพื	อการลงทุนที	ระบุในหนา้ที	 #$% ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 

#& อสังหาริมทรัพย ์เพื	อการลงทุนมุลค่าประมาณ $@ ลา้นบาท คืออะไรบ้าง และบริษทั มีแผนดาํเนินการหรือพฒันา
อสงัหาริมทรัพยด์งักล่าวในอนาคตอยา่งไรบา้ง 

2. ตามที	บริษทั มีการสั	งซื.อสินคา้กบัประเทศจีน และประสบปัญหาการชะลอตวัของการส่งมอบสินคา้จาก 
วกิฤติ COVID-19 ที	ทาํใหสิ้นคา้ส่งมาล่าชา้กวา่กาํหนด ทางบริษทั มีวธีิการแกปั้ญหาอยา่งไร และสาํหรับสินคา้คงเหลือของ
บริษทั ปีนี.ทาํไดดี้กวา่ปีที	ผ่านมา ไม่ทราบวา่บริษทั ดาํเนินการอยา่งไร แต่โดยรวมเห็นวา่ผลประกอบการปี � !� ทาํไดดี้
มาก 

นายชัชวฏั ภู่พนัธาภกัดิP  กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าที	บริหาร ให้รายละเอียดสําหรับคาํถามที	 # เรื	 อง 
อสังหาริมทรัพยเ์พื	อการลงทุนวา่ สินทรัพยด์งักล่าวเป็นที	ดินเปล่าของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) ซึ	 งเป็นที	ดินในจงัหวดั
กาํแพงเพชร และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซึ	 งที	ดินทั.ง � แปลง บริษทัฯ มีแผนการเปิดสาขาของบริษทัฯ ในพื.นที	ดงักล่าวใน
อนาคตและใหค้าํตอบสาํหรับประเด็นคาํถามในขอ้ � วา่  การติดต่อประสานงานกบัประเทศจีน ค่อนขา้งล่าชา้ ตั.งแต่เริ	มเขา้
สู่เทศกาลตรุษจีน ที	มีระยะเวลาหยดุทาํการประมาณเกือบ # เดือน และหลงัจากนั.นก็เริ	มเขา้สู่วกิฤติ COVID-19 จึงทาํใหก้าร
ส่งสินคา้หรือเครื	องจกัรต่างๆ รวมถึงการส่งวศิวกรจีนเขา้มาทาํงานกบับริษทัฯ ค่อนขา้งลาํบาก และชะลอออกไป เนื	องจาก
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ตอ้งคาํนึงถึงมาตรการดูแลความปลอดภยัและลดความเสี	ยงการระบาดของไวรัส COVID-19 แต่ปัจจุบนั สถานการณ์ต่างๆ
เขา้สู่ภาวะปกติ การส่งสินคา้หรือการประสานงานต่างๆ ไม่ติดปัญหาแต่อยา่งใด 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามที	ประชุมผูถื้อหุน้วา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามเรื	องอื	นใดเพิ	มเติมหรือไม่  
ปรากฎไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมท่านใดสอบถามและให้ขอ้เสนอแนะเพิ	มเติม  จึงเรียนเชิญประธานที	ประชุม กล่าวปิด
การประชุม 
  ผศ.ดร. พิบูลย ์ ลิมประภทัร  ประธานที	ประชุม  กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ ในนามของคณะกรรมการบริษทั ที	ไดม้อบ
ความไวว้างใจให้ คณะกรรมการบริษทั บริหารกิจการของบริษทัฯ ต่อไป และขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุ้น และผูมี้
เกียรติทุกท่าน ที	กรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั. งนี.  รวมถึงขอบคุณทีมงานทุก
ท่านที	ร่วมแรงร่วมใจกนัทาํหนา้ที	 จนภารกิจครั. งนี.สาํเร็จลงดว้ยดี โดยให้สัญญา และความมั	นใจวา่ คณะกรรมการทุกท่าน
จะบริหารกิจการดว้ยความตั.งใจ รอบคอบ และดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกท่านอยา่งดีที	สุด และเป็นไปตามธรรมาภิ
บาลของบริษทั เมื	อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีกิจการที	จะหารืออีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่าน
เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ  

 

 ปิดประชุมเวลา # .%& น.  
 
 

       
      ลงชื	อ.....................................................ประธานที	ประชุม 
                     (ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร) 
                                     กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ               

 

            

 
  

      ลงชื	อ....................................................เลขานุการที	ประชุม 
                     (นางสาววนิดา ดาราฉาย) 
                 กรรมการและเลขานุการบริษทั 
 
  
 
 
 
        
 


