
 

 

   วนัที ่19 มนีาคม 2564 

  
เรื่อง        ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

เรยีน       ท่านผูถ้อืหุน้ กรรมการ บรษิทั ชไูก จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย :  

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

2. รายงานประจ าปี 2563 ในรปูแบบ QR CODE 

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

4. ขอ้มลูของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระท่านใหม่  
5. ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เฉพาะส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

6. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้และการมอบฉนัทะ 
7. หนังสอืมอบฉนัทะจ านวน 3 แบบ 

8. ขอ้มลูกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีมอบหมายใหก้รรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ) 
9. แผนทีส่ถานทีป่ระชุม 

 ดว้ยมตคิณะกรรมการบรษิทั ชไูก จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2/2564 เมื่อวนัที ่18 มนีาคม 2564 ไดม้มีตใิหเ้รยีก
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพุธที ่28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งประชมุ 211-213 ชัน้ 2 ศูนย์
นิทรรศการและการประชมุไบเทค เลขที ่88 ถนนเทพรตัน กม. 1 แขวงบางนาใต ้เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
10260 โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  เมือ่วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ : พจิารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 
30 เมษายน 2563 ได้บนัทกึรายงานการประชุมไวค้รบถ้วน จงึเห็นสมควรใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรอง
รายงานการประชุมดงักล่าว พร้อมกนันี้ได้แนบส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มาพร้อมกบั
หนังสอืเชญิประชุมครัง้นี้ดว้ย ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 

 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 และรบัรองรายงานประจ าปี 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบ
ปี 2563  และรบัรองรายงานประจ าปี 2563 ของบรษิทั ทีไ่ดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุครัง้นี้
แลว้ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 
 



 

 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 

 

 งบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 ของบรษิทัและ
บรษิทัย่อย ซึง่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรบัรองจาก ผูส้อบบญัช ีบรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั โดยไดแ้สดงความเหน็ต่อ
งบการเงนิของบรษิทั แบบไม่มเีงือ่นไข และผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
ดงัปรากฏรายละเอยีดตามรายงานประจ าปี 2563 หวัขอ้งบการเงนิ โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้        
                                (หน่วย : ล้านบาท) 
  รายการ           2563        2562  

สนิทรพัยร์วม                     2,664.28      2,666.33 

หนี้สนิรวม                    1,552,.24    1,563.19 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั                    1,112.04               1,103.14 

รายไดร้วม                       934.52               1,266.68 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ             10.69          28.93 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธติ่อหุน้ (บาท)              0.01             0.04

  

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิน
ปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 56 บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้
จะมจี านวนไม่น้อยกว่า รอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน จงึเหน็ควรอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2563 จ านวนเงนิ 
45,682,673.25 บาท เป็นเงนิส ารองตามกฎหมายรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธ ิ จ านวน 2,284,133.66 บาท รวมเป็นเงนิ
ส ารองตามกฎหมายสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เป็นเงนิ 36,671,042.09 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.84 ของทุนจด
ทะเบยีน และนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ทีเ่ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี หวัขอ้นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
ก าหนดว่า บรษิทัฯ จะจ่ายเงนิปันผลแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ในแต่ละงวดบญัชหีลงัจากหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและเงนิส ารองต่างๆ นัน้ แต่เนื่องจากบรษิทั มคีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้ป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกจิการ จงึขออนุมตังิดจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2563 

 ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรจดัสรรก าไรสุทธ ิ เป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผล
ประจ าปี 2563 เพื่อน าไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ 
 

วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชน พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บรษิทัขอ้ 22 ซึง่ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามโดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็น



 

 

สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม ส าหรบัปีนี้กรรมการบรษิัทที่ครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่านประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปนี้ 

1) นายชชัวฏั    ภู่พนัธาภกัดิ ์ กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2) นางสาวอุทยัวรรณ  เรอืงโรจน์วริยิา กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3) นางสาววนิดา  ดาราฉาย  กรรมการ และผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

  คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่า บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี้ ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรอง
และการพจิารณาอย่างระมดัระวงัรอบคอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึง เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถอนัเป็น
ประโยชน์แก่บรษิทั จงึเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการรายเดมิ ทีค่รบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านขา้งต้น กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ทัง้นี้ ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ 

 โดยบรษิัทมหีลกัเกณฑ์  และวธิกีารในการสรรหาปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 หวัขอ้โครงสร้างการ
จดัการ ทัง้นี้ บรษิัทได้แนบขอ้มูลของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่3 

วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการอิสระใหม่ 1 ท่าน 

 ความเหน็คณะกรรมการ : ตามทีก่รรมการและกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ไดล้าออกจากต าแหน่งดว้ย
เหตุผลปัญหาดา้นสุขภาพ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรแต่งตัง้นายมกรา โกศลัวติร ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมตั ิ
แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ   

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน : ไดร้่วมกนัพจิารณาคดัเลอืกกรรมการตามหลกัเกณฑ์ 
และกระบวนการสรรหากรรมการทีก่ าหนดไวข้องบรษิทัฯ โดยนายมกรา โกศลัวติร เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัิครบถ้วนตาม
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กี่ยวขอ้ง เหมาะสมในการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัไดแ้นบประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ตาม
สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่4 

 ทัง้นี้ นิยามกรรมการอสิระทีบ่รษิทัก าหนดขึน้ รายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 หวัขอ้โครงสรา้ง
การจดัการ และเท่ากบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอแต่งตัง้ไม่
เป็นกรรมการทีม่ีส่วนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืที่ปรกึษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ า ไม่เป็นผู้บรหิาร
วชิาชพี ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ กบับรษิทัและ
บรษิัทย่อย หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนัหรอืในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พจิารณาแล้วว่า
บุคคลทีจ่ะเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ จะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่า บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี้ ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรอง
และการพจิารณาอย่างระมดัระวงัรอบคอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ



 

 

บริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึง เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถอนัเป็น
ประโยชน์แก่บรษิทั จงึเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ อนุมตัแิต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระของบรษิทั
ต่อไป ทัง้นี้ ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ 

 โดยบรษิัทมหีลกัเกณฑ์  และวธิกีารในการสรรหาปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 หวัขอ้โครงสร้างการ
จดัการ ทัง้นี้ บรษิทัไดแ้นบขอ้มลูของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเสนอแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระตาม
สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่4 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2564 

 ความเหน็คณะกรรมการ : ตามขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 41 ซึง่ก าหนดใหก้รรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนในการ
ปฏิบตัิหน้าที ่ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น 
คณะกรรมการเหน็สมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ใหส้อดคลอ้งกบัค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทั
อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัและได้เปรียบเทยีบกบับรษิัทที่มขีนาดรายได้และก าไรสุทธใิกล้เคยีงกัน โดยอตัรา
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครัง้ และบ าเหน็จกรรมการของปี 2564 เท่ากับปี 2563 ที่ผ่านมา ทัง้นี้ 
ผลตอบแทนทัง้ปี จะต้องไม่เกนิวงเงนิ 5.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากบัปี 2563 และไดผ้่านการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2563 แลว้ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) เปรยีบเทยีบกบัปี 2563 
1. ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั  
ค่าตอบแทนรายเดือน 

-ประธานคณะกรรมการ 
-รองประธานคณะกรรมการ  
-กรรมการ   

 

40,000 บาท/เดอืน 

30,000 บาท/เดอืน 

20,000 บาท/เดอืน 

 

40,000 บาท/เดอืน 

30,000 บาท/เดอืน 

20,000 บาท/เดอืน 

เบีย้ประชุม  
-ประธานคณะกรรมการ 
-รองประธานคณะกรรมการ 
-กรรมการ  

 

12,000 บาท/ครัง้ 
10,000 บาท/ครัง้ 
10,000 บาท/ครัง้ 

 

12,000 บาท/ครัง้ 
10,000 บาท/ครัง้ 
10,000 บาท/ครัง้ 

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  
ค่าตอบแทนรายเดือน 

-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการตรวจสอบ  
-ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

-กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน   

 

30,000 บาท/เดอืน 

20,000 บาท/เดอืน 

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

 

30,000 บาท/เดอืน 

20,000 บาท/เดอืน 

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี



 

 

เบีย้ประชุม  
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
-กรรมการตรวจสอบ  
-ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พจิาณาค่าตอบแทน  
-กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  

 

10,000 บาท/ครัง้ 
10,000 บาท/ครัง้ 

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

 

10,000 บาท/ครัง้ 
10,000 บาท/ครัง้ 

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

3. บ าเหน็จกรรมการ  เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น  ให้คณะกรรมการพิจารณา
จดัสรรบ าเหน็จตามความเหมาะสม
ใหก้บักรรมการทุกต าแหน่ง แต่ทัง้นี้ 
ผลตอบแทนรวมทัง้ปี จะต้องไม่เกนิ
วงเงนิ 5.0 ลา้นบาท 

เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น  ให้คณะกรรมการพิจารณา
จดัสรรบ าเหน็จตามความเหมาะสม
ใหก้บักรรมการทุกต าแหน่ง แต่ทัง้นี้ 
ผลตอบแทนรวมทัง้ปี จะต้องไม่เกนิ
วงเงนิ 5.0 ลา้นบาท 

4. ผลประโยชน์อื่นใด  ไม่ม ี ไม่ม ี

 

ส าหรบักรรมการทีท่ าหน้าทีม่ากกว่า 1 ต าแหน่ง ใหร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนหรอืเบีย้ประชุมตามต าแหน่งทีส่งูกว่าเพยีง
ต าแหน่งเดยีว หากกรรมการท่านใดทีไ่ดร้บัค่าตอบแทนในฐานะผูบ้รหิารแลว้จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนในฐานะ
กรรมการและ กรรมการท่านใดซึง่ไม่สามารถเขา้ร่วมการประชมุ จะไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ ทัง้นี้ ค่าตอบแทนทีเ่สนอ
อนุมตัดิงักล่าวไม่รวมถงึสวสัดกิารทีใ่หก้บัพนักงานทัว่ไป   

 หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และ
เปรยีบเทยีบกบับรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนัรวมถงึเปรยีบเทยีบกบับรษิทัทีม่ขีนาดรายไดแ้ละก าไรสุทธใิกล้เคยีง
กนั โดยน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาอนุมตัิให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อ
พจิารณาอนุมตัติ่อไป 

วารท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 

 ความเหน็คณะกรรมการ :  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมรีายละเอยีดการแสดงความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ของรายงานประจ าปี 2563  คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุน้
พจิารณาอนุมตัใิหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีป่ฏบิตัหิน้าทีส่อบบญัชขีองบรษิทัเป็น
ปีที ่9 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยทัง้หมด ในรอบปีบญัช ีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  โดยมรีายชื่อ
ผูล้งนามตรวจสอบดงัต่อไปนี้ 
 



 

 

ที ่ ชื่อผูส้อบบญัช ี
ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตเลขที ่

จ านวนปีในการปฏบิตัหิน้าที ่
เป็นผูส้อบบญัช ี

ใหบ้รษิทั  
1    นายประวทิย ์   ววิรรณธนานุตร ์ 4917 6 
2    นายเทอดทอง    เทพมงักร 3787 5 
3    นางสาวชตุมิา    วงษ์ศราพนัธช์ยั 9622 6 
4    นายบุญเกษม   สารกลิน่ 11888 3 

 

เปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชปีี 2563 และปี 2564 ของบรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

                  หน่วย  : บาท 

ปี 
ค่าสอบทานสาม

ไตรมาส 

ค่าตรวจสอบ
ประจ าปี 

รวมเงนิค่าสอบ
บญัช ี

ค่าใชจ้่ายอื่น 

2563 930,000.00 1,870,000.00 2,800,000.00 ตามที่เกิดขึน้จรงิ 
2564 960,000.00 1,880,000.00 2,840,000.00 ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ทัง้นี้ในกรณีผูส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหบ้รษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั จดัหา ผูส้อบ
บญัชที่านอื่น ภายในส านักงานเดยีวกนั เป็นผู้ลงลายมอืชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบญัช ีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัทแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบญัชผีู้ลงนามตรวจสอบมไิด้มคีวามสมัพนัธ์ 
และ/หรอืมส่ีวนไดเ้สยีระหว่างผูส้อบบญัชกีบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าวแต่อย่างใด 

 พรอ้มกนัน้ี คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้ เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้ือ
หุน้ พจิารณาอนุมตัคิ่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564 ของ บรษิทั ชไูก จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยเป็นจ านวนเงนิรวมไม่
เกนิ 2,840,000.00 บาท ต่อปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเหน็ว่าค่าสอบบญัชดีงักล่าวเป็นอตัราที่เหมาะสม
และเป็นอตัราที่ใกล้เคยีงกบับรษิัทอื่นที่มขีนาดและลกัษณะธุรกิจใกล้เคยีงกนั และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถ
จดัท างบการเงนิใหท้นัตามก าหนดระยะเวลา  
   
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
............................................................... 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2564 (Record Date) ในวนัที ่7 เมษายน 2564 จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมตามวนั เวลา และ
สถานทีด่งักล่าวขา้งตน้โดยพรอ้มเพรยีงกนั โดยบรษิทัจะเปิดใหล้งทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ตัง้แต่เวลา 
12.25 น. เป็นตน้ไป 

 หากผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุมครัง้นี้ โปรด
กรอกรายละเอยีดและลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉนัทะตามทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มกนัน้ี ซึง่มใีหเ้ลอืก 3 แบบ โดยใหเ้ลอืกใช้



 

 

แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ (ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย ล าดบัที ่6) ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และให้
น าไปยื่นต่อประธานกรรมการบรษิทั หรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการบรษิทัมอบหมาย ณ สถานทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ก่อน
เวลานัดประชุมดว้ย จกัขอบคุณยิง่ ทัง้นี้บรษิทัไดส่้งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้และการ
มอบฉนัทะ (ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย ล าดบัที ่5) ในการประชุมนี้ บรษิทัไดเ้ชญิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตซึง่เป็นอสิระ มาตอบขอ้
หารอืต่องบการเงนิของบรษิทัดว้ย 

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

 

 

  

   ขอแสดงความนับถอื 

                                                โดยมติคณะกรรมการ 

                                            

 

                      

                     (ผศ.ดร.พบิูลย ์  ลมิประภทัร) 
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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 

โดยการมอบฉนัทะ  รวมเป็นผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  53 ราย  ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 398,703,828 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  
52.67 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 

นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธ์ิ ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น พร้อมกล่าวว่า ปี 2563 เป็นปีแรกท่ีบริษทัจดั
ประชุมท่ีลานเอนกประสงค์ อาคารโรงงานของ บริษทั ชูไก จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากห้องประชุม 220 - 221 ชั้น 2 ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซ่ึงเคยแจ้งก่อนหน้าให้เป็นสถานท่ีจัดประชุม ไม่สามารถให้บริการได้ตามประกาศ
กรุงเทพมหานครลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 เร่ือง ส่ังปิดสถานท่ีเป็นการชัว่คราว (ฉบบัท่ี 4)  บริษทัฯ ไดมี้การจดัรถรับ-ส่ง จาก
สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีบางนา โดยบริษทัฯ  มีแนวทางปฏิบติั และการคดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อป้องกนัทุกท่าน
จากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  ตั้งแต่การรับส่งจากสถานี BTS  การเขา้ร่วมการประชุม และการท าความสะอาด
สถานท่ีประชุม และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2563  ท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดปิ้ดสมุดทะเบียนพกัการโอน
หุ้น 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 ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะหรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามท่ีประธานหรือคณะกรรมการบริษทั
เสนอ ไม่ตอ้งท าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน และไม่มีความจ าเป็นตอ้งยื่นบตัรลงคะแนนให้กบัเจา้หนา้ท่ี โดยเจา้หนา้ท่ี
จะเก็บรวบรวมบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เลขานุการท่ีประชุมขอให้ผูถื้อ
หุ้นย่ืนบตัรลงคะแนนให้เจา้หนา้ท่ีก่อนกลบั เพ่ือให้บริษทัเก็บบตัรไวเ้ป็นหลกัฐานในการลงคะแนนของผูถื้อหุ้น 
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3.2 หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความเห็นคดัคา้นหรืองดออกเสียง ขอให้ท าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน พร้อมระบุจ านวนหุ้นท่ี
ตนถือรวมกบัจ านวนหุ้นท่ีตนไดรั้บมอบฉนัทะ และส่งบตัรลงคะแนนให้กบัเจา้หนา้ท่ีเพื่อรวบรวมคะแนน 

 

รายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติม ปรากฏตามขอ้ปฏิบติั ส าหรับการประชุมท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้ พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ยล 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.   นายชชัวฎั ภู่พนัธาภกัด์ิ   กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

7.   นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจนวิ์ริยา กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
8.   นางสาววนิดา ดาราฉาย  กรรมการ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั  
 

โดยนางสาวจนัทร์จิรา  แพรรังสี กรรมการ และผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ลาประชุมเน่ืองจากติดภารกิจ  ปัจจุบนับริษทั มี
กรรมการ รวม 9 คน และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นร้อยละ 89 ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษทั คือ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการตามรายละเอียดดา้นล่าง เขา้ประชุมพร้อมกนัในวนัน้ี  
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 จ ากดั 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 ซ่ึงไดจ้ดัส่ง
ให้ผูถื้อหุ้นแลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1 จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพจิารณาลงมติรับรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นซกัถามรายละเอียด และขอ้สงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเร่ืองอื่น
ใด จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

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

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ 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 ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า ผลการด าเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2562  ปรากฏในรายงาน

ประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการ ซ่ึงไดจ้ดัพิมพแ์ละปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นในรูปแบบ QR Code  พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว  ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกับผลการ
ด 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 

ตน้ทุนจากการขายรถเครนใหม่ XCMG   144.96  138.30 
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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 มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู ้
ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดดงัน้ี 

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

รองรับอยา่งไรบา้ง 

2. จากนโยบายของรัฐบาลท่ีจะตัดงบประมาณของหลายกระทรวงประมาณ 10 -15% ซ่ึงอาจท าให้การใช้
งบประมาณ และการจา้งงานของหน่วยงานต่างๆ เปล่ียนแปลงไป อยากทราบว่านโยบายดงักล่าว มีผลกระทบ
กบับริษทัอยา่งไรบา้ง เพราะบริษทัไดรั้บการว่าจา้งงานจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง หลายโครงการ 

 

               นายชัชวฏั ภู่พนัธาภกัด์ิ กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงรายละเอียดว่า กลุ่มบริษทั ด าเนินธุรกิจ
หลกั 3 ธุรกิจ  คือ ธุรกิจการขาย  ธุรกิจให้เช่า และธุรกิจงานฐานราก  ซ่ึง 2 ปีท่ีผา่นมา ธุรกิจฐานรากจะเป็นธุรกิจท่ีท ารายไดเ้ป็น
หลกั  อยา่งไรก็ตาม วิกฤติ COVID-19 อาจส่งผลกระทบไม่มากนกัต่อธุรกิจหลกัของบริษทั คือ  

1. ธุรกิจการขาย มีผลกระทบเลก็นอ้ย จากการท่ีธนาคาร และสถาบนัการเงินปล่อยสินเช่ือนอ้ยลงท าให้ยอดขาย 

ในไตรมาสท่ี 1 ลดลง เน่ืองจากสินคา้หลกัของบริษทัฯ เป็นสินคา้ใหญ่ และลูกคา้ของบริษทัฯ ส่วนมากเป็นผูด้  าเนินธุรกิจให้เช่า
รถเครน และธุรกิจก่อสร้าง โดยส่ังซ้ือเคร่ืองจกัรจากบริษทัฯ ดว้ยเง่ือนไขการผ่อนช าระแบบเช่าซ้ือ ผ่านทางธนาคารและ
สถาบนัการเงิน แต่หากพิจารณาท่ีผลก าไร เห็นว่าผลก าไรไม่ไดล้ดลง ดว้ยเป็นธุรกิจแบบซ้ือมาขายไป ซ่ึงจะมีตน้ทุนคงท่ี (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 าลงัจะเกิดขึ้นในไตร
มาสท่ี 3  ก าลงัด าเนินการประมูลอยู่ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ในส่วนของธุรกิจให้เช่า รายไดจ้ะกลบัมาในช่วงไตรมาสท่ี 3 ผล
ประกอบการปีน้ี จึงจะดีกว่าปีท่ีผา่นมา 

3. ธุรกิจงานฐานรากก่อสร้างเสาเขม็เจาะ ในไตรมาสท่ี 1  ท ารายไดป้ระมาณ 160 ลา้นบาท  หากเทียบจากช่วง 
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เดียวกนัของปีท่ีก่อน ท ารายไดใ้นไตรมาสท่ี 1 ประมาณ 60-70 ลา้นบาท แต่จะมีผลกระทบบา้ง  เช่น โครงการคอนโดมิเนียม ท่ี
เล่ือนการก่อสร้างออกไป ส่วนใหญ่บริษทัฯ รับงานโครงสร้างพ้ืนฐานจากรัฐบาล จากสถานการณ์ COVID-19  ทางรัฐบาล 
ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบนัการเงินต่างๆ ไดอ้อกมาตรการ ปรับลดอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงถือเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ  ใน
การประหยดัตน้ทุน ท าให้บริษทัฯ  มีสภาพคล่องเพ่ิมขึ้น 

 

นายชชัวฏั ภู่พนัธาภกัด์ิ กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ให้ค  าตอบส าหรับประเด็นท่ี 2 ว่า หากพิจารณา
รายไดใ้นปีท่ีผ่านมาของธุรกิจงานฐานราก จากงบการเงิน มีมูลค่ารวม 460 ลา้นบาท และในปัจจุบนัธุรกิจงานฐานราก ไดรั้บ
การว่าจา้งงานแลว้ มีมูลค่ารวมประมาณ 900 ลา้นบาท มีเพียงบางโครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง 3 สนามบิน ท่ีลง
นามในสัญญาแลว้ แต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการ ดงันั้นการตดังบประมาณของรัฐบาล ไม่ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องงานฐานราก
มากนกั  ทั้งน้ีบริษทัฯ  ไดด้ าเนินการแกปั้ญหามาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุวิกฤติ COVID -19 โดยการรับงานจากภาคเอกชน รวมทั้ง
รับงานในส่วนของค่าวสัดุ คอนกรีต หรือเหลก็ เพ่ือเพ่ิม Margin ให้กบัทางบริษทัฯ  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเร่ืองอื่น
ใด 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 ได้จัดส่งงบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และรายงานของผูส้อบบญัชี ไปพร้อมกบั 

หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแล้วนั้น  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
ผูส้อบบญัชีของบริษทั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู ้
ถือซกัถามรายละเอียดดงัน้ี 

คุณนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามท่ีประชุม ส าหรับวาระพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี    

ตามขอ้มูลงบแสดงฐานะการเงิน ในหน้าท่ี 112 หัวขอ้ หน้ีสินผิดนดัช าระ ในปี 2562 จ านวนเงิน 69 ลา้นบาท และปี 
2563 หน้ีผิดนดัช าระ เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน  293  ลา้นบาท ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัยะพอสมควร ขอสอบถามเก่ียวกบั
หมายเหตุประกอบ งบแสดงฐานะการเงิน หนา้ท่ี 171  ตามท่ีช้ีแจงในรายงานไวว่้า วนัท่ี 21 สิงหาคม 2562 บริษทั ถูกด าเนินคดี
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ฟ้องร้องขอ้หาผิดสัญญาตัว่แลกเงิน จ านวนทุนทรัพย ์188.73 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของตน้เงิน จ านวน
เงิน 180 ลา้นบาท จึงขอทราบรายละเอียดคร่าวๆ เก่ียวกบัคดีฟ้องร้องดงักล่าว 

               นายชชัวฏั ภู่พนัธาภกัด์ิ กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงรายละเอียดว่า ส าหรับหน้ีสินผิดนดัช าระ 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จนถึงปี 2562 โดยบริษทัฯ  มีหน้ีสินผิดนดัช าระ รวมเป็นจ านวน 293 ลา้นบาท แบ่งเป็นหน้ี 3 กลุ่มหลกัคือ 
หน้ีผิดนดัตัว๋แลกเงิน ( B/E) จ านวน 180 ลา้นบาท เป็นหน้ีท่ีบริษทัฯ  น าเงินมาลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ือด าเนินธุรกิจฐานราก
ตั้งแต่ปี 2559 เป็นตน้มา และหน้ีผิดนัดช าระท่ีเหลือมูลค่า 113 ลา้นบาท คือหน้ีตัว๋สัญญาใช้เงิน ( P/N) และสินเช่ือเพื่อการ
น าเขา้ (T/R) โดยตัว๋ B/E มีก าหนดช าระตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ซ่ึงบริษทัฯ  มีนกัลงทุน 9 ราย และบริษทัฯ ออกตัว๋กบับริษทั 
หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั ส่วนรายการหน้ีผิดนดั P/N และ T/R ของธนาคารกรุงเทพ  จ ากดั (มหาชน) ทางบริษทัฯ  เปล่ียน
หน่วยงานก ากบัดูแล และเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้มาเจรจาหาขอ้ตกลงกบับริษทัฯ  
โดยคาดว่าทางธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จะปรับโครงสร้างหน้ีให้กบับริษทัฯ ใหม่ ทั้งหมดคือ B/E  P/N และ T/R ให้
เป็นหน้ีเงินกูร้ะยะยาว ซ่ึงหน้ีผิดนดัช าระทั้งหมดน้ี จะเปล่ียนเป็นหน้ีปกติในไตรมาสท่ี 3  
 นายชชัวฏั ภู่พนัธาภกัด์ิ กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเจา้หน้ีของบริษทั
ฯ ว่า ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ  มีเจา้หน้ีธนาคาร ลีสซ่ิง และสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีตัว๋แลกเงิน และ XCMG ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีการคา้
รายใหญ่ รวมมูลค่า 1,576 ลา้นบาท และ ณ ส้ินสุดปี 2562 บริษทัฯ  คงเหลือหน้ีจากกลุ่มดงักล่าวจ านวน 1,267 ลา้นบาท สรุป
คือบริษทัฯ ช าระหน้ีแลว้ 309 ลา้นบาท และ ณ ส้ินสุดไตรมาสท่ี 1 บริษทัฯ คงเหลือหน้ี 1,190 ลา้นบาท คือช าระแลว้ 77 ลา้น
บาท ซ่ึงหากบริษทัฯ สามารถท าการปรับโครงสร้างหน้ีกบัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ลว้ และช าระหน้ีได้ปีละ
ประมาณ 300 ลา้นบาท บริษทัฯ จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี จะมีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดีขึ้น โดยในไตรมาสท่ี 1 บริษทัฯ  
เผชิญวิกฤติ COVID -19  ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 เพราะบริษทัฯ  คา้ขายกบัประเทศจีน จึงท าให้การติดต่อประสานงาน
ล่าชา้กว่าก าหนด 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเร่ืองอื่น
ใด จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

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

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแล้ว 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 และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
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 ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติั บริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 56 ก าหนดว่า บริษทั ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปี หกัออกดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน   
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ  มีทุนส ารองแลว้ 34,386,908.43  บาท คิดเป็นร้อยละ 4.54 ของทนุจดทะเบียน และ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  ท่ีเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  ก าหนดว่า บริษทัฯ  จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอตัรา
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบญัชีหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และเงิน
ส ารองต่างๆ นั้น  แตเ่น่ืองจากบริษทัฯ  มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการในปี 2563  บริษทัฯ จึงของดจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี 2562 น้ี 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้  เห็นสมควรจดัสรรก าไรสุทธิ เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี  2562  เพื่อน าไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซักถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่  ปรากฏว่า
ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ืองอื่นใด จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ  

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิม 2 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 10,686,240 หุ้น นับเป็นจ 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 านวนกรรมการ ท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม ส าหรับปีน้ีกรรมการบริษทั ท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
จ านวน 3 ท่านประกอบดว้ยบคุคลดงัต่อไปน้ี   

 1)  ผศ.ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

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

ทั้งน้ี นิยามกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ ก าหนดขึ้น รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปี 2562 หัวขอ้โครงสร้างการ
จดัการ และเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยกรรมการอิสระ ท่ีบริษทัฯ เสนอแต่งตั้งไม่เป็น
กรรมการ ท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง  หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า  ไม่เป็นผูบ้ริหารวิชาชีพ ไม่มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย หรือ
นิติบุคคล ท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
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 ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้ว่า บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ัง
น้ี  ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั แล้วว่ามี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถอนัเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ  จึง
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง  3  ท่านขา้งตน้  
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ต่อไปอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อ
คณะกรรมการ 

ผูด้  าเนินการประชุม เชิญกรรมการท่ีตอ้งออกจากวาระและถูกเสนอให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ท่ีอยูใ่นห้องประชุม
ทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราว เพื่อให้การลงมติเป็นไปอยา่งอิสระ 

5.1 แต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นว่า ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ี
ในต าแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนังสือเชิญ
ประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 
 จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่
มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ประธานกรรมการ 
และกรรมการอิสระ ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 

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 มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ต าแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม  
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 
 จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางวีระวรรรณ บุญขวญั กรรมการ ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่
มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 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 ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั   พิจารณาแลว้เห็นว่า นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี มีคุณสมบติัเหมาะสมและ
ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวใน
หนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 
 จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่
มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้ง 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  เชิญกรรมการท่ีต้องออกจากวาระและถูกเสนอให้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งใหม่ทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้ห้องประชุมอีกคร้ัง 

 

วาระท่ี 6 รับทราบการแต่งตั้งผูบ้ริหาร 2 ท่านด ารงต าแหน่งแทนกรรมการท่ีลาออกเท่าวาระท่ีเหลืออยุ ่ 
         ผูด้  าเนินการประชุมขอให้ท่ีประชุมรับทราบการแต่งตั้งผูบ้ริหาร 2 ท่านเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั โดย
ผูบ้ริหารทั้ง 2 ท่านคือ นายชชัวฏั ภู่พนัธาภกัด์ิ และนางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา เขา้ร่วมงานกบับริษทัฯ ในต าแหน่งรอง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตั้งแต่วนัท่ี 3  มิถุนายน 2562 ก ากบัดูแลธุรกิจขาย เช่า ฐานราก และทรัพยากรมนุษย ์และก ากบัดูแล
งานดา้นบญัชี การเงิน และงานสนบัสนุนองคก์ร ตามล าดบั  ซ่ึงเป็นผูมี้ความตั้งใจ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อนั
จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  พร้อมทั้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้ว่า บุคคลท่ี
ได้รับการเสนอช่ือในคร้ังน้ี  ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษทั แลว้ว่ามีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถอนั
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เป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น รับทราบการแต่งตั้งผูบ้ริหารทั้ง 2 ท่าน ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทั แทนกรรมการท่ีลาออกเท่าวาระท่ีเหลืออยู ่ ประวติัโดยละเอียดของผูบ้ริหารตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4  
5.1 แต่งตั้ ง นายชัชวัฏ ภู่พันธาภักด์ิ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการท่ีลาออกเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ ซ่ึง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นว่า นายชชัวฎั ภู่พนัธาภกัด์ิ เป็นผูท่ี้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีเก่ียวข้อง 
เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการ ดงักล่าวในหนังสือเชิญ
ประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) 
 จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการแต่งตั้ง นายชัชวฏั ภู่พนัธาภกัด์ิ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั แทน
กรรมการท่ีลาออกเท่าวาระท่ีเหลืออยู ่   
 ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่
มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์รับทราบการแต่งตั้ง 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 แทนกรรมการท่ีลาออกเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ 
ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นว่า นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์
วิริยา เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี
เก่ียวขอ้ง เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าว ในหนงัสือ
เชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) 
 จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการแต่งตั้ง นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษทั แทนกรรมการท่ีลาออกเท่าวาระท่ีเหลืออยู ่   
 ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่
มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงเป็นเอกฉันท์รับทราบการแต่งตั้ง นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา รอง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการท่ีลาออกเท่าวาระท่ีเหลืออยู ่ ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
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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 7 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2563 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาโดยยึด
ตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 41 ซ่ึงก าหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงินรางวลั 
เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน คณะกรรมการเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563 ให้สอดคลอ้งกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัอื่น ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัและไดเ้ปรียบเทียบกบับริษทั 
ท่ีมีขนาดรายไดแ้ละก าไรสุทธิใกลเ้คียงกนั โดยอตัราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง และบ าเหน็จกรรมการ ของปี 
2563 เท่ากบัปี 2562 ท่ีผา่นมา ทั้งน้ี ผลตอบแทนทั้งปี จะตอ้งไม่เกินวงเงิน 5.0 ลา้นบาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2562  ท่ีผา่นมา และไดผ้า่น
การอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ 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 าหน้าท่ีมากกว่า 1 ต  าแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบ้ียประชุมตามต าแหน่งท่ีสูงกว่า
เพียงต าแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดท่ีไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารแลว้จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ
กรรมการ และกรรมการท่านใดซ่ึงไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุม จะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม 

 หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2563 โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร สภาพแวดลอ้ม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกบับริษทัใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงเปรียบเทียบกบับริษทั ท่ีมีขนาดรายไดแ้ละก าไรสุทธิใกลเ้คียงกนั โดยน าเสนอคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติัให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป  
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ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเร่ืองอื่นใด ผูด้  าเนินการประชุม 
จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

ผูด้  าเนินการประชุม แจง้ว่า ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงถือหุ้นนับรวมกนัได ้ 263,998,875 หุ้น ถือว่าเป็นผูมี้
ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน
รายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และบ าเหน็จกรรมการในวาระน้ี จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี จึงมีจ านวนเท่ากบั 
165,657,300 เสียง 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษทัประจ าปี 2563 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 ซ่ึง
ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ทุกปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ของรายงานประจ าปี 2562   คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีสอบบญัชีของบริษทั เป็นปี 8 เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ในรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่านดา้นล่าง ปฏิบติั
หนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้กบับริษทั  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 2562 และปี 2563 ของบริษทั พีวี ออดิท จ ากดั                        
                                                                                                                                                   หน่วย  : บาท 

ปี 
ค่าสอบทานสาม

ไตรมาส 

ค่าตรวจสอบ
ประจ าปี 

รวมเงินค่าสอบ
บญัชี 

ค่าใชจ้่ายอื่น 

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

2563 930,000.00 1,870,000.00 2,800,000.00 ตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

ทั้งน้ีในกรณีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั จดัหา ผูส้อบบญัชี
ท่านอื่น ภายในส านกังานเดียวกนั เป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบญัชี และแสดงความเห็นต่องบ
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การเงินของบริษทั แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ซ่ึงผูส้อบบญัชีผูล้งนามตรวจสอบมิไดมี้ความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบั
บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 พร้อมกนัน้ี คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 ของ บริษทั ชูไก จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 
2,800,000.00 บาท ต่อปี  ซ่ึงค่าสอบบญัชีดงักล่าว เป็นอตัราท่ีใกลเ้คียงกบับริษทัอื่น ท่ีมีขนาดและลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกนั   

 ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

 ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่านจากบริษทั พีวี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั และบริษทัยอ่ยประจ าปี 2563 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือผูส้อบบญัชีท่านอื่น ภายในส านกังานเดียวกนั  เป็นผูล้ง
ลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแทนผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวได ้และอนุมติัค่าสอบบญัชี เป็นจ 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 มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู ้
ถือซกัถามรายละเอียดดงัน้ี 

นายนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามท่ีประชุม 2 ประเด็น ดงัน้ี   
1. สอบถามเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์เพื่อการลงทุนท่ีระบุในหนา้ท่ี 143 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 

10 อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนมุลค่าประมาณ 47 ล้านบาท คืออะไรบ้าง และบริษัท มีแผนด าเนินการหรือพฒันา
อสังหาริมทรัพยด์งักล่าวในอนาคตอยา่งไรบา้ง 

2. ตามท่ีบริษทั มีการส่ังซ้ือสินคา้กบัประเทศจีน และประสบปัญหาการชะลอตวัของการส่งมอบสินคา้จาก 

วิกฤติ COVID-19 ท่ีท าให้สินคา้ส่งมาล่าชา้กว่าก าหนด ทางบริษทั มีวิธีการแกปั้ญหาอย่างไร และส าหรับสินคา้คงเหลือของ
บริษทั ปีน้ีท าไดดี้กว่าปีท่ีผา่นมา ไม่ทราบว่าบริษทั ด าเนินการอยา่งไร แต่โดยรวมเห็นว่าผลประกอบการปี 2562 ท าไดดี้มาก 

นายชัชวฏั ภู่พนัธาภักด์ิ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ให้รายละเอียดส าหรับค าถามท่ี 1 เร่ือง 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนว่า สินทรัพยด์งักล่าวเป็นท่ีดินเปล่าของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นท่ีดินในจงัหวดั
ก าแพงเพชร และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงท่ีดินทั้ง 2 แปลง บริษทัฯ มีแผนการเปิดสาขาของบริษทัฯ ในพ้ืนท่ีดงักล่าวในอนาคต
และให้ค าตอบส าหรับประเด็นค าถามในขอ้ 2 ว่า  การติดต่อประสานงานกบัประเทศจีน ค่อนขา้งล่าชา้ ตั้งแต่เร่ิมเขา้สู่เทศกาล
ตรุษจีน ท่ีมีระยะเวลาหยดุท าการประมาณเกือบ 1 เดือน และหลงัจากนั้นก็เร่ิมเขา้สู่วิกฤติ COVID-19 จึงท าให้การส่งสินคา้หรือ
เคร่ืองจกัรต่างๆ รวมถึงการส่งวิศวกรจีนเขา้มาท างานกบับริษทัฯ ค่อนขา้งล าบาก และชะลอออกไป เน่ืองจากตอ้งค านึงถึง
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มาตรการดูแลความปลอดภยัและลดความเส่ียงการระบาดของไวรัส COVID-19 แต่ปัจจุบนั สถานการณ์ต่างๆเขา้สู่ภาวะปกติ 
การส่งสินคา้หรือการประสานงานต่างๆ ไม่ติดปัญหาแต่อยา่งใด 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติมหรือไม่  
ปรากฎไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมท่านใดสอบถามและให้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  จึงเรียนเชิญประธานท่ีประชุม กล่าวปิดการ
ประชุม 

  ผศ.ดร. พิบูลย ์ ลิมประภทัร  ประธานท่ีประชุม  กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริษทั ท่ีไดม้อบ
ความไวว้างใจให้ คณะกรรมการบริษทั บริหารกิจการของบริษทัฯ ต่อไป และขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุ้น และผูมี้เกียรติ
ทุกท่าน ท่ีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในคร้ังน้ี รวมถึงขอบคุณทีมงานทุกท่านท่ีร่วม
แรงร่วมใจกนัท าหน้าท่ี จนภารกิจคร้ังน้ีส าเร็จลงดว้ยดี โดยให้สัญญา และความมัน่ใจว่า คณะกรรมการทุกท่านจะบริหาร
กิจการดว้ยความตั้งใจ รอบคอบ และดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกท่านอยา่งดีท่ีสุด และเป็นไปตามธรรมาภิบาลของบริษทั 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีกิจการท่ีจะหารืออีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านเดินทางกลบัโดย
สวสัดิภาพ  

 

 ปิดประชุมเวลา 15.30 น.  
 

 

       
      ลงช่ือ.....................................................ประธานท่ีประชุม 

                     (ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร) 
                                     กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ               

 

            

 

  

      ลงช่ือ....................................................เลขานุการท่ีประชุม 

                     (นางสาววนิดา ดาราฉาย) 
                 กรรมการและเลขานุการบริษทั 
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ข้อมูลกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

 

ช่ือ - สกุล  นายชชัวฏั ภู่พนัธาภกัด์ิ   

อายุ   40 ปี  

วุฒิการศึกษา  Master of Economic Program (Major in Finance Economies) 

   National Institute of Development Administration (NIDA)  

   Bachelor of Engineering (Major in Industrial Engineering),  

Kasetsart University 

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

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) 
ประวัติการท างานและต าแหน่งงานในปัจจุบัน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

มิ.ย. 2562 – ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ กรรมการผูมี้อ านาจ บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) 
ม.ค. 2557 – มิ.ย. 2561 ผูจ้ดัการธุรกิจสัมพนัธ์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ส.ค. 2554 – ธ.ค. 2556 ผูช่้วยผูจ้ดัการธุรกิจสัมพนัธ์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ต.ค. 2550 – ก.ค. 2554 เจา้หนา้ท่ีธุรกิจสัมพนัธ์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทที่ไม่จดทะเบียน 

ก.ค. 2561 – พ.ค. 2562 ผูจ้ดัการศูนย ์ศูนยธุ์รกิจลูกคา้ SMEs ธนาคารออมสิน 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษทั 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนคร้ังท่ี 1/2564 และคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2564 โดยพิจารณา
จากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 
รวมถึงพิจารณาตามขอ้ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ 

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง/ปี 1 วาระ / 11 เดือน 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2563 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 คร้ัง จาก 10 คร้ัง 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 :  
เป็นกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือไดว้่า
เป็นผู ้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการเลือกตั้ งกรรมการแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
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ข้อมูลกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

 

ช่ือ - สกุล   นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา   

อายุ   46 ปี  

วุฒิการศึกษา  Master of Accountancy Degree Chulalongkorn University 

   Bachelor Degree of Accountancy (Major in Accounting),  

Thammasat University 

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

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) 
ประวัติการท างานและต าแหน่งงานในปัจจุบัน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

มิ.ย. 2562 – ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ กรรมการผูมี้อ านาจ บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) 
2561 – 2562  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทที่ไม่จดทะเบียน 

2550 – 2561  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั บา้นสุขมุวิท 1 จ ากดั 

2546 – 2550  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั บิวต้ีเซีย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
2540 – 2546  ผูส้อบบญัชีอาวุโส บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษทั 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนคร้ังท่ี 1/2564 และคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2564 โดยพิจารณา
จากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 
รวมถึงพิจารณาตามขอ้ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ 

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง/ปี 1 วาระ / 11 เดือน 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2563 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 คร้ัง จาก 10 คร้ัง 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 :  
เป็นกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือไดว้่า
เป็นผู ้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการเลือกตั้ งกรรมการแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
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ข้อมูลกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  นางสาววนิดา ดาราฉาย 

อายุ   53 ปี  

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีศิลปะศาสตร์บณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ผ่านการอบรม  Director Accreditation Program (DAP) year 2005  (IOD) 

Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD) 

Company Secretary Program (CSP) year 2005 (IOD) 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ประวัติการท างานและต าแหน่งงานในปัจจุบัน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

2547 - ปัจจบุนั  ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ กรรมการผูมี้อ านาจ บริษทั ชูไก จ ากดั  (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทที่ไม่จดทะเบียน 

มิ.ย.2558 - พ.ค.2561 รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั 

2549 - ปัจจบุนั  กรรมการผูมี้อ านาจบริษทั เดอะเครนเซอร์วิส จ ากดั 

2544 - ปัจจบุนั  กรรมการผูมี้อ านาจบริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั 

กรรมการผูมี้อ านาจบริษทั เดอะเครนแหลมฉบงั จ ากดั 

กรรมการผูมี้อ านาจบริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษทั 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนคร้ังท่ี 1/2564 และคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2564 โดยพิจารณา
จากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 
รวมถึงพิจารณาตามขอ้ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ 

การถือหุ้นในบริษัท 3.71% 

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง/ปี 6 วาระ / 15 ปี 11 เดือน 

การเข้าร่วมประชุม 1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 10 คร้ัง จาก 10 คร้ัง   

2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 คร้ัง จาก 2 คร้ัง   
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 :  
เป็นกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือไดว้่า
เป็นผู ้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการเลือกตั้ งกรรมการแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
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ข้อมูลบุคคลเพ่ือพจิารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ 

 

ช่ือ - สกุล นายมกรา โกศลัวิตร  

อายุ  53 ปี  

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2533 

  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัซีแอทเทิลแปซิฟิค        
ซีแอทเทิล สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2537 

หลกัสูตรผูแ้นะน าการลงทุน และหลกัสูตรผูว้างแผนการลงทุน,  

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ผ่านการอบรม Core Consulting Practice, IMC Thailand  พ.ศ. 2563 

Business Strategy Design, IMC Thailand  พ.ศ. 2562 

การบริหารความเส่ียงองคก์ร (Corporate Risk Management),  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, พ.ศ. 2561  
หลกัสูตรการวางแผนการเงิน (CFP) หลกัสูตรท่ี 1 – 6, พ.ศ. 2558 

CISA, Course Work Level 1, Thammasat University, พ.ศ. 2551 

Globalcorp Credit Game, D.B. Lawrence & Co. Inc., Bangkok, พ.ศ. 2549 

การบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือ, ABN Amro WCS Academy, Amsterdam, พ.ศ. 2548 

ตลาดทุนกบัการลงทุนในบริษทัจ ากดั, Lehman Brothers, New York, พ.ศ. 2545 

การสัมมนาดา้นเทคโนโลย ีคร้ังท่ี 25, Hambrecht & Quist, San Francisco, พ.ศ. 2540 

หลกัสูตรสินเช่ือ (Omega), Citi Bank Training Center, Bangkok, พ.ศ. 2539 

หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) , พ.ศ. 2537 

หลกัสูตรผูช่้วยผูว้างแผนการเงิน, KMC Financial Service Inc, Seattle, พ.ศ. 2536 

ประวัติการท างานและต าแหน่งงานในปัจจุบัน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

ต.ค. 2553 – มี.ค. 2561   รองผูจ้ดัการฝ่าย สายลูกคา้รายปลีก - ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
ต.ค. 2550 – ต.ค. 2553  รองผูจ้ดัการฝ่าย ศูนยสิ์นเช่ืออุปโภคบริโภค- ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
มิ.ย. 2546 – ต.ค. 2550     ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย ฝ่ายนโยบายสินเช่ือ - ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
ม.ค. 2543 – มิ.ย. 2546 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย หน่วยงานบริหารสินเช่ือพิเศษ - ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
ส.ค. 2542 – ม.ค. 2543 ผูจ้ดัการ หน่วยงานบริหารสินเช่ือพิเศษ - ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
พ.ย. 2540 – ส.ค. 2542 เจา้หนา้ท่ี หน่วยงานบริหารสินเช่ือพิเศษ - ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
มิ.ย. 2539 – พ.ย. 2540 เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ สายงานอุตสาหกรรมเบา - ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
มิ.ย. 2538 – มิ.ย. 2539 วาณิชธนากร สายงานวาณิชธนกิจ- ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
ส.ค. 2537 – มิ.ย. 2538 เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ สายงานลูกคา้ต่างประเทศ - ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน ในบริษัทที่ไม่จดทะเบียน 
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ก.ย. 2548 – ก.พ. 2564  กรรมการ บริษทั Bangkok SMBC Consulting จ ากดั  
ก.ย. 2548 – ก.พ. 2564 กรรมการ บริษทั BSL Leasing Company จ ากดั 

มี.ค. 2558 – พ.ย. 2560  กรรมการ บริษทั Bangkok Mitsubishi UFJ Lease จ ากดั 

มิ.ย. 2545 – ต.ค. 2551  กรรมการ บริษทั Union Metal Corporation จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน ในบริษัทที่ไม่จดทะเบียน ในปัจจุบัน จ านวน 1 กิจการ  
ก.ย. 2561 – ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษา บริษทั AEC จ ากดั – โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม,  

โครงการรถไฟความเร็วสูง 3 สนามบิน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนคร้ังท่ี 1/2564 และคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2564 โดยพิจารณา
จากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 
รวมถึงพิจารณาตามขอ้ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ 

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง/ปี - 
การเข้าร่วมประชุม - 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี ตามหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระของบริษทั 

1) เป็นบุคคลท่ีถือหุ้นในบริษทั ฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ฯ 

2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือเป็นผูมี้อ  านาจ
ในการควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มี
ความสัมพนัธ์ ในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

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

4) ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ และไม่ไดรั้บแต่งตั้งเป็นตวัแทน เพ่ือรักษาผลประโยชนข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูหุ้น้รายใหญ่ 

5) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบติัภารกิจ และแสดงความเห็นไดโ้ดยอิสระ ไมอ่ยูภ่ายใตอ้ิทธิพล
ของกลุ่มบคุคลใด ๆ   
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ  เท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่า ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

1) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

2) ไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2  ปีท่ี
ผา่นมา  

• ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษา ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

• ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่นผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 

• ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พจิารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 : ไม่มี 
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ขอ้บงัคบัของบริษทั ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 

หมวดท่ี 6 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ขอ้ 43. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือน นบัแตว่นัส้ินสุดของรอบ
ปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หากผูถื้อหุ้นรวมกนันบั
จ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบห้าคน ซ่ึงมีหุ้น
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุม
ไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึงเดือนนบั
แต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

 

ขอ้ 44. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อ
ทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู ้
ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุม ใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสามวนั 

 

ขอ้ 45. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะให้ผูอ้ื่นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนกไ็ด ้การมอบฉนัทะ
จะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนดโดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้
ประชุม และอยา่งนอ้ยให้มีรายการดงัต่อไปน้ี 

ก. จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
ข. ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 

ค. คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ขอ้ 46. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบห้าคนหรือไม่
นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด แลว้แตจ่ านวนใดจะนอ้ยกว่ากนั และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่า
หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้ หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดั เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และให้
ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้ง
ครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 47. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
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ขอ้ 48. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

48.1 การวินิจฉยัช้ีขาดหรือลงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออก
เสียงลงคะแนนนั้นจะกระท าดว้ยวิธีใด ให้นบัหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียงเสมอ 

48.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

48.3 ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วน
ท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือ การรวมกิจการกบั
บุคคลอื่น โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การควบบริษทัหรือการเลิกบริษทั 

(ฉ) การออกหุ้นกู ้
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 

ขอ้ 49. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) อนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ 

(3) อนุมติัจดัสรรเงินก าไร 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเพ่ือออกตามวาระ 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั 

(6) กิจการอื่น ๆ 

 

ขอ้ 50. บริษทัตอ้งยื่นบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีอยูใ่นวนัประชุมสามญัประจ าปี โดยระบุช่ือ สัญชาติ ท่ีอยู ่ จ  านวนหุน้ท่ีถือและ
เลขท่ีใบหุ้นต่อนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัภายในหน่ึงเดือน นบัแต่วนัเสร็จการประชุม 
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หลกัเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ 

 

หลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

1.2. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง 

1.3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

ก ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลฉบบัปัจจุบนัออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ซ่ึงรับรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจที่มาเขา้ร่วมประชุม 

ข ส าเนาบตัรประชาชน (หรือส าเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างดา้ว) ของกรรมการผูมี้อ านาจ 
ตามขอ้ ก พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

1.4. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

ก หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงช่ือกรรมการผูมี้อ านาจและอ านาจกรรมการ ซ่ึงออกโดย
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมรับรองโดยโนตาร่ีพบัลิค 

ข ส าเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการท่ีมาเขา้ร่วมประชุมพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

 

2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

ก หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น 

ข ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบฉนัทะ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

ค ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

ก หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น 

ข ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วหรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉันทะ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู ้
มอบฉนัทะ 

ค ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบฉันทะ (หรือส าเนาหนงัสือเดินทางกรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างดา้ว) 
ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

ก หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น 

ข ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบนัของผูม้อบฉันทะออกโดยกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนั้น 

ค ส าเนาบตัรประชาชน (หรือส าเนาหนงัสือเดินทางกรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างดา้ว) ของกรรมการผูล้ง
นามในหนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะนั้น 

ง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบฉันทะ (หรือส าเนาหนงัสือเดินทางกรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างดา้ว) 
ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 
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2.4. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

ก หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น 

ข หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูม้อบฉันทะแสดงช่ือกรรมการผูมี้อ านาจและอ านาจกรรมการ 
ซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมรับรองโดยโนตาร่ีพบัลิค 

ค ส าเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูล้ง
นามในหนงัสือมอบฉนัทะนั้น 

ง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบฉันทะ (หรือส าเนาหนงัสือเดินทางกรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างดา้ว) 
ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

 

การลงทะเบียน 

 

เจา้หนา้ท่ีบริษทั จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 12.25 – 14.25 น. เป็นตน้ไป 
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วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) วนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 211 – 213 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการ
และการประชุมไบเทคบางนา เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน กม.1 แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถื้อหุ้น บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

มาดว้ย
ตนเอง 

ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ไม่ใช่ 

แสดงบตัรประจ าตวั/แสดงใบลงทะเบียน 

ใช่ 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั 

ผูม้อบและผูรั้บมอบ /แสดงใบลงทะเบียน 

ตรวจเอกสารและลงทะเบียน 

ลงนาม ณ จุดลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

                   เขา้ห้องประชุม 

ประธานเปิดประชุมเม่ือจ านวนผูถื้อหุ้นครบตามหลกัเกณฑ ์

(เร่ิมประชุมเวลา 14.30 น) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดบั 

กรณีมีผูต้อ้งการคดัคา้นหรืองดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ยกมือ 

และกรอกบตัรลงคะแนน 

เจา้หนา้ท่ีเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้น หรืองดออกเสียง 
และสรุปผลคะแนน 

ประธานกล่าวผลสรุปคะแนนต่อท่ีประชุม 
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แบบ ก 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) ................................................................. อายุ .................. ปี อยู่บา้นแลขท่ี ................................................. ถนน 
.......................................... ต าบล / แขวง ............................................................ อ าเภอ / เ ขต ............................................ จังหวดั 
....................................................... รหสัไปรษณีย ์....................... หรือ 

(3) ................................................................. อายุ .................. ปี อยู่บา้นแลขท่ี .... ............................................. ถนน 
.......................................... ต าบล / แขวง ............................................................ อ าเภอ / เ ขต ............................................ จังหวดั 
....................................................... รหสัไปรษณีย ์.......................   
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 ใน
วนัท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ  ห้อง 211 – 213 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต ้
เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10260 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

   

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

   

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

   

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

หมายเหตุ  
1 ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2 ผูถ้ือหุ้นจะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือโดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวนท่ีถือไวไ้ด ้
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แบบ ข 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) .......................................................................... อายุ ............... ปี อยู่บา้นแลขท่ี ............................................. ถนน 
.......................................... ต าบล / แขวง .................... ............................... อ าเภอ / เขต .............................................................. จงัหวดั 
....................................................... รหสัไปรษณีย ์.......................  
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 ใน
วนัท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ  ห้อง 211 – 213 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต ้
เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10260 

ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับทราบแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 และรับรองรายงานประจ าปี 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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 วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย   และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ แต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและกรรมการใหม่

ทั้งชุด ตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ กบัการแต่งตั้งกรรมการบางรายดงัน้ี 

1. นายชชัวฏั ภู่พนัธาภกัด์ิ  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

2. นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

3. นางสาววนิดา  ดาราฉาย 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ แต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ กบัการแต่งตั้งกรรมการดงัน้ี 

1. นายมกรา โกศลัวิตร  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2564 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี  2564 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

(4) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 

(5) ในกรณีท่ีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้
ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ      ให้ถือ
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 

 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

 

 

หมายเหตุ  
1 ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2 ในกรณีท่ีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน)  
 

 ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 211-213 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการ
และ  การประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต ้เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10260 

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

 

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

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

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

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

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

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

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

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

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

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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แบบ ค 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) .....................................................................................................................  อายุ ....................................... ปี อยู่บา้นแลขท่ี 
........................................... ถนน ...................................................... ต าบล / แขวง ........................... ........................... อ าเภอ / เขต 
............................................ จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณีย ์.......................  
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 ใน  
วนัท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 211-213 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน กม. 1   แขวงบาง
นาใต ้เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10260 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

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

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

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

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 

 วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับทราบแถลงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 และรับรองรายงานประจ าปี 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
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 ว า ร ะ ท่ี  3  เ ร่ื อ ง  พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ง บ แ ส ด ง ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น แ ล ะ ง บ ก า ไ ร ข า ด ทุ น เ บ็ ด เ ส ร็ จ ส า ห รั บ ปี ส้ิ น สุ ด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 

 วาระท่ี 4  เร่ือง พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย  และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 

 วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ แต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและกรรมการใหม่

ทั้งชุด ตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ กบัการแต่งตั้งกรรมการบางรายดงัน้ี 

  1.  นายชชัวฏั ภู่พนัธาภกัด์ิ  
 เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

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

3. นางสาววนิดา ดาราฉาย 

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

 

 วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ แต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ กบัการแต่งตั้งกรรมการดงัน้ี 

  1.  นายมกรา โกศลัวิตร  
 เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2564 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 

 วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 

 วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนสียงของผูถ้ือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้
ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะ ให้ถือ
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

 

 

หมายเหตุ  
1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

2 หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  

3 ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4 ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน)  
 

 ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 211-213 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการ
และการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต ้เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10260 

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

 

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

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 

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

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 

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

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 

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

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 

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

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
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อากรแสตมป์ 20 บาท 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ 

 

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

  

ขอมอบฉนัทะให้ 
นายวชัรินทร์ ดวงดารา ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ 61  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  7 ซอยนาค

นิวาส แยก 2-1  ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว  เขต  บางแค   จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์   10230  ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียใน
วาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัพุธ ท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 211-213 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค 
เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต ้เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10260  

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 

 

 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 

 (                                                                          )  

   

   

   

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                                          )  
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ข้อมูลกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบการมอบฉันทะ 

(กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รบัมอบฉันทะ) 
 

ช่ือ - ช่ือสกลุ  นายวชัรนิทร ์ ดวงดารา 
ต าแหน่งปัจจบุนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ในบริษทั   ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

และกรรมการอสิระ 
อาย ุ   61 ปี 

วฒิุการศึกษา  นิตศิาสตรบ์ณัฑติ (มธ.) 
   เนตบิณัฑติไทย (เนตบิณัฑติยสภา) 
   บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ( EX-MBA มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 
ท่ีอยูปั่จจบุนั 7 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-1 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร 10230 
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) Year 2004 ( IOD) และ 
 Director Certification Program (DCP) Year 2006 (IOD) 

ประวติัการท างาน  

ประสบการณ์ พ.ศ. 2542 – 2562 

(1) ท างานดา้นกฎหมายในธุรกจิเงนิทุน – หลกัทรพัย ์ธนาคารและสถาบนัการเงนิต่างๆ หลายแห่ง 
(2) เคยเป็นทีป่รกึษา / ผูช้ านาญการใหก้บักองทุนฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร, กรรมาธกิารการพฒันาการเมอืงและ

การมส่ีวนร่วมของประชาชน ฯลฯ 

การถือหุ้นในบริษทั ไม่ม ี

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
กิจการอ่ืน 

ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

การต ารงต าแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัต่อ

ธรุกิจบริษทั 

  

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

2 1. กรรมการตรวจสอบ บรษิทั เพิม่ 
สนิสตลีเวคิส ์จ ากดั (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ บรษิทั เจ.เอส.
พ.ี พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั (มหาชน) 

1 ทนายความ/ ทีป่รกึษา ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 

  
จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง/ ปี 6 วาระ/ 14 ปี 7 เดอืน 

การเข้าร่วมประชมุปี 2563 1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั  10 ครัง้ จาก 10 ครัง้  
2. เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครัง้ จาก 8 ครัง้  
3. เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้  

ประวติัการท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ไม่ม ี

การมี / ไม่มส่ีวนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืน ๆ ในทุกระเบียบวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้น ปี 2564 ไม่ม ี
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เอกสารการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 
บรษิทั ชไูก จ ากดั (มหาชน) 

วนัพุธที ่28 เมษายน 2564  เวลา 14.30 น. 
 

ณ หอ้งประชุม 211 – 213 ชัน้ 2 ศูนยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค 

เลขที ่88 ถนนเทพรตัน กม.1 แขวงบางนาใต ้เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10260 

 

เปิดรบัลงทะเบยีน 12.25 น. 
 

เพือ่ความรวดเรว็ในการลงทะเบยีน โปรดน าแบบแจง้การประชุมซึง่พมิพบ์ารโ์คด้มาแสดง 
ต่อหน้าเจา้หน้าทีล่งทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย 

 

เน่ืองจากบริษทัฯ สามารถจดัท่ีนัง่ประชุมได้ไม่เกิน 100 ท่ีนัง่ ตามประกาศกรงุเทพมหานคร เร่ืองสัง่ปิด
สถานท่ีเป็นการชัว่คราว (ฉบบัท่ี 20) ลงวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 

(ทัง้นี้หากสถานการณ์มกีารเปลี่ยนแปลงต่อไป หรอืมขีอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ 
บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั (info@chukai.co.th) และแจง้ขา่วผ่านตลาดหลกัทรพัย์) 

 

 

บริษทัฯ งดแจกของช าร่วยในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
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มาตรการและแนวทางปฏิบติัตนส าหรบัผู้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

กรณีการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ตามทีส่ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยงัคงด าเนินอย่างต่อเนื่อง 
บรษิทั ชไูก จ ากดั (มหาชน) (บรษิทัฯ) มคีวามห่วงใยต่อสถานการณ์ดงักล่าว จงึขอแจง้ใหท้ราบถงึแนวปฏบิตัตินในการเขา้
ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ดงันี้ 

 

1. เน่ืองจากบริษทัฯ สามารถจดัท่ีนัง่ประชมุได้ไม่เกิน 100 ท่ีนัง่ ตามประกาศกรงุเทพมหานคร เร่ืองสัง่ปิด
สถานท่ีเป็นการชัว่คราว (ฉบบัท่ี 20) ลงวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 จึงขอความร่วมมือผูถ้ือหุ้นมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ แทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเสีย่งจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเพื่อสุขภาพอนามยัของผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ  
ขอความร่วมมอืจากผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยสามารถส่ง
หนังสอืมอบฉนัทะและหลกัฐานใส่ซองไปรษณียต์อบรบัซึง่จะส่งไปพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมโดยไม่ต้องติดแสตมป์ 
มายงั เลขานุการบริษทั บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 44/88 หมู่ 1 ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมุทรปราการ 10570 

 

2. ขอแจ้งช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้า โดยผูถ้อืหุน้สามารถส่งค าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระ
การประชุมไดเ้ป็นการล่วงหน้า ซึง่บรษิทัฯ จะบนัทกึค าถามและค าตอบไวใ้นรายงานการประชมุ และเผยแพร่รายงานการ
ประชุมผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ผ่านช่องทางดงันี้ 

2.1 ส่งมาพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉนัทะ โดยใส่ซองไปรษณียต์อบรบั (โดยไมต่อ้งตดิแสตมป์) ซึง่ไดส่้งไปพรอ้ม
หนังสอืเชญิประชมุมายงั เลขานุการบรษิทั บรษิทั ชไูก จ ากดั (มหาชน) เลขที ่44/88 หมู ่1 ต าบลศรีษะจรเข้
ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10570 

2.2 อเีมล info@chukai.co.th 

 

3. กรณีผู้ถือหุ้นท่ีมีความประสงคเ์ข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บรษิทัฯ ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ปฏบิตัติามแนวทางการ
ด าเนินการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัและลดความเสีย่งของการแพร่ระบาดของไวรสั 
COVID-19 ดงันี้ 

3.1 บรษิทัฯ จะจดัตัง้จุดคดักรองตามแนวปฏบิตัขิองกรมควบคมุโรค บรเิวณหน้าหอ้งประชมุ ทัง้นี้ในกรณีทีต่รวจ
พบผูท้ีม่คีวามเสีย่งหรอืผูท้ีม่อีาการเกีย่วกบัทางเดนิหายใจ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่อนุญาตใหผู้ถ้อืหุน้หรอื
ผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามเสีย่งดงักล่าวเขา้ไปใหห้อ้งประชุม ( ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มาประชุมดว้ย
ตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรอืกรรมการอสิระของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมแทนได)้ การต่อแถว 
ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบยีน จะเวน้ระยะห่าง 1.5 เมตร 

3.2 ผูเ้ขา้ร่วมการประชมุทุกท่านจะตอ้งวดัอุณหภมู ิและลงทะเบยีนก่อนเขา้สถานทีป่ระชมุ  
3.3 ผูเ้ขา้ร่วมการประชมุจะถูกเชญิใหน้ัง่โดยมรีะยะห่างทางสงัคม ( Social Distancing) ทีเ่หมาะสม โดยเวน้

ระยะห่างระหว่างเกา้อี ้ 1.5 เมตร ซึง่จะท าใหม้จี านวนทีน่ัง่ในหอ้งประชุมจ ากดั โดยบรษิทัฯ สงวนสทิธกิาร
จดัเป็นแบบลงทะเบยีนก่อนไดท้ีน่ัง่ก่อน และเมื่อทีน่ัง่ทีจ่ดัใหเ้ตม็แลว้ ท่านผูถ้อืหุน้จะไม่สามารถเขา้พืน้ทีก่าร
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ประชุมเพิม่เตมิได ้ดงันัน้เพื่อประโยชน์ในการออกเสยีงลงคะแนนจงึขอความรว่มมอืผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ย
ตนเองโปรดมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมแทน 

3.4 ผูถ้อืหุน้จะตอ้งสวมหน้ากากอนามยัของตนเองตลอดระยะเวลาทีอ่ยู่ในบรเิวณงานและขณะเขา้รว่มการ
ประชุม 

3.5 บรษิทัฯ จะเตรยีมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถามในทีป่ระชมุ โดยจะฉีดพ่นสเปรยท์ าความสะอาดทุกครัง้ 
หลงัจากผูเ้ขา้ประชมุสอบถาม กอ่นใหผู้เ้ขา้ประชมุท่านต่อไปใชง้าน โดยผูเ้ขา้ประชมุทีต่อ้งการสอบถามตอ้ง
สวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา  

3.6 บรษิทัฯ ใหบ้รกิารของว่างเป็นแบบกล่องมอบใหเ้ป็นรายบุคคล เพื่อลดการสมัผสัและลดความเสีย่งของการ
แพร่กระจายของเชือ้ไวรสั 

3.7 ผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านจะตอ้งกรอกแบบสอบถามเพื่อคดักรองโรคไวรสั COVID-19 ตามทีไ่ดแ้นบมาพรอ้ม
นี้ก่อนการเขา้ร่วมประชุม ในกรณีทีท่่านปกปิดขอ้มลูดา้นสุขภาพหรอืประวตักิารเดนิทางของท่าน อาจถอื
เป็นความผดิตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ.2558 

4. หากสถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลงต่อไป หรอืมขีอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั ฯ (www.chukai.co.th) 

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่ผีูเ้ขา้รว่มประชมุจ านวนมาก อาจท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบยีนเขา้รว่ม
ประชุม บรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
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COVID-19 Screening Form 

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2021 on April 28th, 2021 

ขอความร่วมมอืท่านใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งเป็นความจรงิ เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ 19 

We need your help in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of the 

spreading of the disease. 

 

ชื่อ – สกุล(Name-Surname)………………………………................................................................................................ 
หมายเลขโทรศพัท(์Mobile Phone Number)…………………................... 
 

1. ท่านมไีข ้≥ 37.5 °C หรอืไม่ Do you have a fever? (≥ 37.5 °C) ใช ่(YES)           ไม่ใช่ (NO) 

2. ท่านมอีาการดงัต่อไปนี้หรอืไม่ Do you have any of these symptoms?   

ไอ Cough      ใช ่(YES)           ไม่ใช่ (NO) 

เจบ็คอ Sore Throats     ใช ่(YES)           ไม่ใช่ (NO)  

น ้ามกูไหล Runny Nose      ใช ่(YES)           ไม่ใช่ (NO)  

เหนื่อยหอบ Shortness of breath    ใช ่(YES)           ไม่ใช่ (NO) 

3. ท่านมปีระวตักิารเดนิทางมาจากต่างประเทศ หรอืมาจากพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
ใน 14 วนัทีผ่่านมาหรอืไม่  
Have you traveled/ transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak 

within the past 14 days? 

ใช่ (YES)             มาจากประเทศ/พืน้ที ่(I have traveled to):_____________________________ 

ไม่ใช่ (NO)  

4. ท่านมปีระวตัสิมัผสัใกลช้ดิกบัผูป่้วยทีต่อ้งสงสยัโรคตดิต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืไม่ 
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients? 

ใช่ (YES)              

ไม่ใช่ (NO)  

 

หมายเหตุ หากพบว่าคุณมไีข ้≥ 37.5 °C หรอืมอีาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามทีบ่รษิทัฯ ระบุไว ้หรอืมปีระวตัเิดนิทางมาจากประเทศหรอืพืน้ทีท่ี่
มกีารระบาดของ COVID-19 หรอืมปีระวตัสิมัผสัใกลช้ดิกบัผูป่้วยทีต่อ้งสงสยัการตดิเชือ้ COVID-19 บรษิทัฯ ขอใหคุ้ณมอบฉนัทะแก่กรรมการ
อสิระของบรษิทัฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสอืมอบฉันทะใหแ้ก่เจ้าหน้าที่บรษิทัฯ แทนการเขา้ร่วมประชุม และเดนิทางกลบั พรอ้มปฏบิตัติาม
ค าแนะน าของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 

If you have a fever (≥  37.5 °C); or any symptoms which indicates above; or traveled/ transited from any countries except Thailand 

or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, Company 

would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent directors to attend the meeting on your behalf, by 

filling the Proxy and submit to company’s staff. Then you may return safely to your resident and follow the guideline of the Department 

of disease control, Ministry of Public Health, Thailand.    
 



 

 

Shareholder’s Meeting, Chu Kai Public Company Limited 

เสน้ทางขาเขา้ประตทูี ่1 

- ลงทางด่วน บางนา –  ตราด  
- ชิดซา้ยเข้าทางคูข่นาน 

- ขึ้นสะพานกลับรถไบเทค 

For Entrance 1 

- Exit the expressway onto 

Bangna-Trad. 

- Keep left, enter Service 

Road, Use Bitec U-Turn 

เสน้ทางขาเขา้ประตทูี ่3 

- ลงทางด่วนสมุทรปราการ –  

ส าโรง(สขุุมวทิ) 
- ชิดซา้ย 

For Entrance 3 

- Exit the expressway onto 

Samutprakarn-Samrong 

(Sukhumvit) 

- Keep left on Sukhumvit. 


