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   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 
ของ 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
 
วนัที	ประชุม  :  วนัจนัทร์ที	 �0 พฤษภาคม พ.ศ. ���  เวลา � .#$ น. 
สถานที	ประชุม :  ถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุม สาํนกังานใหญ่ บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 

เลขที	   /:: หมู่ � ตาํบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อาํเภอบางเสาธง  
จงัหวดัสมุทรปราการ �$�=$ 

ประธานที	ประชุม :  ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ 
เลขานุการที	ประชุม :  นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
เริ	มประชุมเวลา :  14.30 น. 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม :  มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง (ผูถื้อหุ้นออนไลน์) จาํนวน  14 ราย และผูถื้อหุ้นที	 

มอบฉนัทะ (ผูรั้บมอบฉนัทะออนไลน์) จาํนวน 19 ราย รวมเป็น 33 ราย เป็นจาํนวน  
318,119,949 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.9579 ของจาํนวนหุ้นที	จาํหน่ายไดท้ัKงหมด  
758,188,031 หุ้น 
 

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 01        
          

นางสาวอรอนงค ์เพง็แดง ผูด้าํเนินการประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น พร้อมกล่าวว่า ปี ���  เป็นปีแรกที	บริษทัจดั
ประชุมผ่านสื	ออิเล็กทรอนิกส์และถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสํานกังานใหญ่ บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) เนื	องจากห้อง
ประชุม ��$ - ��� ชัKน � ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ	งเคยแจง้ก่อนหนา้นีK ให้เป็นสถานที	จดัประชุม ไม่สามารถ
ให้บริการไดต้ามประกาศกรุงเทพมหานครลงวนัที	 �� เมษายน ���  เรื	องสั	งปิดสถานที	เป็นการชั	วคราว (ฉบบัที	 ��)  บริษทั
ฯ จึงเปลี	ยนแปลงสถานที	ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ���  เป็นลานอเนกประสงค ์อาคารโรงงาน บริษทั ชูไก จาํกดั 
(มหาชน) เลขที	   /:: หมู่ � ตาํบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ �$�=$ ต่อมาผูว่้าราชการจงัหวดั
สมุทรปราการ ไดมี้คาํสั	งจงัหวดัสมุทรปราการที	 ����/���  วนัที	 �� เมษายน ���  เรื	องสั	งปิดสถานที	เป็นการชั	วคราว และ
ห้ามจดักิจกรรมที	มีการรวมกลุ่มของบุคคลที	มีจาํนวนมากกว่า �$ คน รวมถึงบริษทัฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความ
ปลอดภยัของผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉนัทะ คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงเจา้หนา้ที	ที	เขา้ร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษทั
ฯ จึงไดมี้มติเปลี	ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี ���  เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื	ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) และแจง้ให้ที	ประชุมทราบว่า เมื	อวนัที	 = เมษายน พ.ศ. ���4  ที	ผ่านมาบริษทัฯ ไดปิ้ดสมุดทะเบียนพกัการโอน
หุ้น เพื	อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  ���4  มีจาํนวนผูถื้อหุ้นทัKงสิKน 4,407 ราย 

 
ลาํดบัต่อมา ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ประธานที	ประชุม กล่าวเปิดการประชุมโดยกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น และกล่าว

ขออภยัท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านที	อาจไม่ไดรั้บความสะดวกจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในครัK งนีK  
ต่อมาประธานไดม้อบหมายให้ผูด้าํเนินการประชุมกล่าวแนะนาํ คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และที	ปรึกษาทาง
กฎหมาย ที	เขา้ร่วมประชุม ดงันีK  
1.   ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
�.   นายธงไชย แพรรังสี    รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที	บริหาร 
#.   นายวชัรินทร์ ดวงดารา  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
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4.   นางวีระวรรณ บุญขวญั   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
�.   นายชชัวฎั ภู่พนัธาภกัดิV    กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ที	บริหาร 
�.   นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจนวิ์ริยา กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ที	บริหาร 
=.   นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ และผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที	บริหาร 
:.   นางสาววนิดา ดาราฉาย  กรรมการ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที	บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั  
 
ปัจจุบนับริษทั มีกรรมการ รวม : คน และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม : คน คิดเป็นร้อยละ �$$ โดยคณะกรรมการชุดย่อย
อื	นของบริษทั คือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ	 งประกอบดว้ยกรรมการตามรายละเอียดดา้นล่าง เขา้
ประชุมพร้อมกนัในวนันีK   
�.   นายวชัรินทร์ ดวงดารา  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
�.   นางวีระวรรณ บุญขวญั   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
#.   นางสาววนิดา ดาราฉาย   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 
ในการประชุมครัK งนีK  มีทีมผูบ้ริหารของบริษทัฯ จากทุกหน่วยงาน เขา้ร่วมประชุม ดงันีK   
1. นางสาวอญัญชิ์สา แพรรังสี ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที	บริหาร กาํกบัดูแลฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายวิศวกรรม 
2. นายนพดล คุปตสรรค ์  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั กาํกบัดูแลธุรกิจการก่อสร้าง 

งานฐานราก 
3. นางสาวเจนจิรา แพรรรังสี กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั กาํกบัดูแลธุรกิจการให้เช่า 

เครื	องจกัรกลหนกั     
 

ผูด้าํเนินการประชุมกล่าวแนะนาํผูส้อบบญัชี และตวัแทนของผูส้อบบญัชีของ บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั ไดแ้ก่นายประวิทย์
วิวรรณธนานุตร์ และนายบุญเกษม สารกลิ	น และแนะนาํที	ปรึกษาทางดา้นกฎหมายของบริษทัไดแ้ก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณ
สุวรรณ ซึ	 งทาํหน้าที	เป็นคนกลางและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง และดูแลให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส
ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษทัในการประชุมผูถื้อหุ้นในครัK งนีKดว้ยพร้อมกนั    
 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ทราบถึงการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบักิจการที	ดีของบริษทัเกี	ยวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้น 
อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครัK งนีK  บริษทัไดป้ฏิบติัดงันีK  

1. บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรื	องเพื	อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื	อบุคคลเพื	อรับการ
พิจารณาเลือกตัKงเป็นกรรมการบริษทั โดยบริษทัไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และประกาศไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ตัKงแต่วนัที	 � พฤศจิกายน ���# ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด
เสนอเรื	องเพื	อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื	อบุคคลเพื	อรับการพิจารณาเลือกตัKงเป็นกรรมการ 

2. บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นที	ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผ่านสื	ออิเล็กทรอนิกส์ได ้สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ เป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้น ซึ	 งมีขอ้มูลโดยสังเขปตามที	ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวนดั
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ตามสิ	งที	ส่งมาดว้ยลาํดบัที	 : 

3. บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามในประเด็นต่างๆ ที	เกี	ยวขอ้งกบัวาระการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่ง
คาํถามมายงัฝ่ายเลขานุการบริษทั เพื	อให้สามารถตอบคาํถามของผูถื้อหุ้นทุกท่านไดอ้ย่างทั	วถึง โดยรายละเอียด
การส่งคาํถามล่วงหนา้ประกาศไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 



 - 3 - 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดชี้Kแจงถึงขอ้ปฏิบติัสาํหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดงันีK  
1. หุ้นหนึ	งหุน้มีเสียงหนึ	งเสียง 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที	ตนถือรวมกบัจาํนวนหุ้นที	รับมอบฉนัทะมา 
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนัKน เพื	อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนนในแต่ละวาระ ใหผู้ถื้อหุ้น

ปฎิบติัดงันีK  
3.1 ผูถื้อหุ้นท่านใดที	เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะ หรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอยา่งอื	น ตามที	ประธานหรือ

คณะกรรมการบริษทัเสนอ ไม่จาํเป็นตอ้งลงคะแนนเสียงผา่นแอปพลิเคชั	นการประชุมแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
3.2 หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความเห็น ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนเสียงผา่นแอปพลิเคชั	นการ

ประชุมแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
4. ผลการนบัคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอให้กบัผูร่้วมประชุมทราบเป็นวาระๆ 
5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผูด้าํเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น

ที	เกี	ยวขอ้งกบัวาระนัKนๆ ตามความเหมาะสมโดยขอใหผู้ถื้อหุ้นกดปุ่ ม “ถามคาํถาม” จากนัKนพิมพค์าํถามลงใน
กล่องขอ้ความและโปรดรอการติดต่อกลบัจากเจา้หนา้ที	ผูดู้แลระบบเพื	อเปิดกลอ้งและไมคแ์ละสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็นในที	ประชุมตอ่ไป ผูถื้อหุ้นที	ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจง้ชื	อและนามสกุล
ก่อนซกัถาม และแสดงความคิดเห็นทุกครัK ง 

6. มติของที	ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ	งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้
วาระที	 = พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี ���  ซึ	งจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทัKงหมดของผูถื้อหุ้นที	มาประชุม 

 
จากนัKน ผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี ���  มีวาระการประชุมทัKงหมด ^ วาระคือ 
วาระที	 �  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  ���#  เมื	อวนัที	 #$ เมษายน ���# 
วาระที	 �  พิจารณารับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี  ���# และรายงานประจาํปี 
วาระที	 #  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ สาํหรับปี สิKนสุดวนัที	 #� ธนัวาคม ���# 
วาระที	    พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี ���# เป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการ

ดาํเนินงาน ประจาํปี ���# 
วาระที	 � พิจารณาอนุมติัแต่งตัKงกรรมการใหม่แทนกรรมการที	ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
วาระที	 �   พิจารณาอนุมติัการแต่งตัKงกรรมการอิสระใหม่ � ท่าน  
วาระที	 7   พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี ���   
วาระที	 8  พิจารณาอนุมติัการแต่งตัKงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี ���  
วาระที	 9  พิจารณาเรื	องอื	น ๆ (ถา้มี) 
 
และผูด้าํเนินการประชุมเริ	มการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนีK  
 
วาระที	 � พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี �56# เมื	อวนัที	 #$ เมษายน �563 

ผูด้าํเนินการประชุม แถลงต่อที	ประชุมว่า คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้มีความเห็นว่า เลขานุการที	ประชุมได้
จดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี �56# เมื	อวนัที	 #$ เมษายน 256# ถูกตอ้งตรงตามมติของที	ประชุม ซึ	งได้
จดัส่งให้ผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามสิ	งที	ส่งมาดว้ยลาํดบัที	 � จึงขอเสนอใหที้	ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี �563 
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ผูด้าํเนินการประชุม ไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นซกัถามรายละเอียด และขอ้สงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเรื	อง
อื	นใด จึงขอให้ที	ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที	ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนีK  
 

มติที	ลง จาํนวนเสียงที	ลงมติ 
(� หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที	มาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

�.  เห็นดว้ย  318,119,949 เสียง 100.00 
�. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
#. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
 . บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
     รวม  318,119,949 เสียง 100.00 

 
วาระที	 � พิจารณารับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี �563 และรับรองรายงานประจาํปี  

ผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อที	ประชุมว่า ผลการดาํเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี �563  ปรากฏในรายงาน
ประจาํปี �563 ของคณะกรรมการ ซึ	 งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการ
ดาํเนินงาน ซึ	 งไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นในรูปแบบ QR Code  พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  สําหรับรายละเอียดเกี	ยวกบั
ผลการดาํเนินงานในรอบปีที	ผา่นมาโดยสรุปเป็น ดงันีK      

                   หน่วย : ลา้นบาท  
ผลการดาํเนินงาน ปี �563 ปี �562 

รายไดร้วม 914.28 1,221.20 
ตน้ทุนขายและให้บริการรวม 732.95 1,031.70 
กาํไรขัKนตน้ 181.33 189.50 
กาํไรสุทธิ 10.69 28.90 
รายไดจ้ากการขายรวม 226.73 362.10 
ตน้ทุนจากการขาย 88.90 261.10 
กาํไรขัKนตน้จากการขาย 137.83 101.00 
รายไดจ้ากการขายรถเครนใหม่ XCMG 42.68 173.00 
ตน้ทุนจากการขายรถเครนใหม่ XCMG 34.83 145.00 
กาํไรขัKนตน้จากการขายรถเครนใหม่ XCMG 7.85 28.10 
รายไดจ้ากการขายรถเครนเก่า 184.06 189.12 
ตน้ทุนจากการขายรถเครนเก่า 54.07 116.13 
กาํไรขัKนตน้จากการขายรถเครนเก่า 129.99 72.99 
รายไดจ้ากการให้บริการเช่าและขนส่ง 253.35 404.94 
ตน้ทุนจากการให้บริการเช่าและขนส่ง 236.28 285.51 
กาํไรขัKนตน้จากการให้บริการเช่าและขนส่ง 17.07 119.43 
รายไดจ้ากงานฐานราก (เขม็เจาะ) 434.19 454.17 
ตน้ทุนจากงานฐานราก (เขม็เจาะ) 407.77 485.11 
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กาํไรขัKนตน้จากงานฐานราก (เขม็เจาะ) 26.42 -30.94 
สินทรัพยร์วม 2,664.28 2,666.28 
หนีK สินรวม 1,552.24 1,563.19 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม  1,112.04 1,103.14 

 
ผูด้าํเนินการประชุม ไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเรื	อง

อื	นใด โดยวาระนีK  เป็นวาระเพื	อทราบ ไม่ตอ้งมีการลงมติ ผูด้าํเนินการประชุมจึงดาํเนินการประชุมในวาระถดัไป 
 
วาระที	 # พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ สาํหรับปี สิKนสุดวนัที	 #� ธนัวาคม �563 

ผูด้าํเนินการประชุม  แถลงต่อที	ประชุมว่า  ตามที	บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งงบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิKนสุดวนัที	 #� ธนัวาคม พ.ศ. �56# และรายงานของผูส้อบบญัชี ไปพร้อมกบั 
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้นัKน  จึงขอเสนอให้ที	ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีสิKนสุด ณ วนัที	 #� ธันวาคม พ.ศ. �56#  ซึ	 งผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
ผูส้อบบญัชีของบริษทั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเรื	อง
อื	นใด จึงขอให้ที	ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที	ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 
สิKนสุดวนัที	 #� ธนัวาคม �56#  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนีK  

 
มติที	ลง จาํนวนเสียงที	ลงมติ 

(� หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุน้ที	มาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

�.  เห็นดว้ย  318,119,^ ^ เสียง 100.00 
�. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
#. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
 . บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  318,119,^ ^ เสียง 100.00 

 
วาระที	   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี �56# เป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย และการจา่ยเงินปันผลสาํหรับผล
การดาํเนินงาน ประจาํปี �563 
 ผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อที	ประชุมว่า ตามมาตรา ��� แห่งพระราชบญัญติั บริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. ��#� 
และขอ้บงัคบับริษทัขอ้ �� กาํหนดว่า บริษทั ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ	งไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ � 
ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัออกดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสม (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีKจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ �$ ของ
ทุนจดทะเบียน   
 คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี ���# จาํนวนเงิน  �,682,�=#.�� บาท 
เป็นเงินสาํรองตามกฎหมายร้อยละ � ของกาํไรสุทธิ จาํนวน �,284,�##.�� บาท รวมเป็นเงินสาํรองตามกฎหมายสะสม ณ 
วนัที	 #� ธนัวาคม ���# เป็นเงิน #�,671,$ �.$^ บาท คดิเป็นร้อยละ  .:  ของทุนจดทะเบียน  และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษทัฯ  ที	เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี  กาํหนดว่า บริษทัฯ  จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ �$ 
ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบญัชีหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล และเงินสาํรองต่างๆ นัKน  แต่
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เนื	องจากบริษทัฯ  มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้ป็นเงินลงทนุ และเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ	มขึKนในปี �5�   บริษทัฯ จึงของด
จ่ายเงินปันผลประจาํปี ���# นีK  

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้  เห็นสมควรจดัสรรกาํไรสุทธิ เป็นเงินสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปัน
ผลประจาํปี  �56#  เพื	อนาํไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษทั  

 ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพิ	มเติมหรือไม่  ปรากฏ
ว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเรื	องอื	นใด จึงขอให้ที	ประชุมพิจารณาลงมติ  
 ที	ประชุมไดพิ้จารณาแลว้  มีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิ  สาํหรับผลการดาํเนินงานตัKงแต่วนัที	 �  
มกราคม �56# ถึง วนัที	 #� ธนัวาคม �56#  เป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย และอนุมติังดจ่ายปันผลประจาํปี จากผลการดาํเนิน 
งานประจาํปี �563  ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนีK  
  

มติที	ลง จาํนวนเสียงที	ลงมติ 
(� หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที	มาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

�.  เห็นดว้ย  318,119,^ ^ เสียง 100.00 
�. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
#. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
 . บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  318,119,^ ^ เสียง 100.00 

 
วาระที	 � พิจารณาแต่งตัKงกรรมการใหม่ แทนกรรมการที	ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  
 ผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อที	ประชุมว่า เพื	อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. ��#� และขอ้บงัคบั
ของบริษทัขอ้ �� ซึ	งกาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง หนึ	งในสามโดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการ ที	จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลที้	สุดกบัส่วนหนึ	งในสาม สาํหรับปีนีKกรรมการบริษทั ที	ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระ จาํนวน 3 ท่านประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปนีK    
 �)  นายชชัวฏั  ภู่พนัธาภกัดิV   รองประธานเจา้หนา้ที	บริหารและกรรมการ   
 �)  นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา รองประธานเจา้หนา้ที	บริหารและกรรมการ   
 #)  นางสาววนิดา ดาราฉาย ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที	บริหารและกรรมการ  
 ผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อที	ประชุมว่า คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้ว่า บุคคลที	ไดรั้บการเสนอชื	อใน
ครัK งนีK   ไดผ้า่นกระบวนการกลั	นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั แลว้ว่า
มีคุณสมบติัที	เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถอนัเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ  
จึงเห็นสมควรเสนอที	ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น อนุมติัแต่งตัKงกรรมการที	ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระทัKง  3  ท่าน
ขา้งตน้  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ	ง ทัKงนีK  ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอชื	อบุคคลเพื	อเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการต่อคณะกรรมการ 

ผูด้าํเนินการประชุม เชิญกรรมการที	ตอ้งออกจากวาระและถูกเสนอให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ทัKง # ท่าน ออก
จากการประชุมเป็นการชั	วคราว เพื	อให้การลงมติเป็นไปอยา่งอิสระ 
5.1 แต่งตัKง นายชชัวฎั ภู่พนัธาภกัดิV  ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ	ง ซึ	 งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นว่า นายชชัวฎั ภู่พนัธาภกัดิV  มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหน้าที	
ในตาํแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญ
ประชุม (สิ	งที	ส่งมาดว้ยลาํดบัที	 3) 
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 จึงเสนอขอให้ที	ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตัKง นายชัชวฎั ภู่พนัธาภกัดิV  กรรมการที	ตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ	ง 
 ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพิ	มเติมหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเรื	องอื	นใดเพิ	มเติม จึงขอให้ที	ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที	ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตัKง นายชชัวฎั ภู่พนัธาภกัดิV  กรรมการและรอง
ประธานเจา้หนา้ที	บริหาร ที	ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ	ง  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนีK  

 
มติที	ลง จาํนวนเสียงที	ลงมติ 

(� หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุน้ที	มาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

�.  เห็นดว้ย  318,119,^ ^ เสียง 100.00 
�. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
#. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
 . บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  318,119,^ ^ เสียง 100.00 

 
5.2 แต่งตัKง นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ	ง ซึ	งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและปฏิบติัหนา้ที	ในตาํแหน่งกรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการ
ดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (สิ	งที	ส่งมาดว้ยลาํดบัที	 3) 
 จึงเสนอขอให้ที	ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตัKง นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา กรรมการที	ตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ	ง 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพิ	มเติมหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเรื	องอื	นใดเพิ	มเติม จึงขอให้ที	ประชุมพิจารณาลงมติ 
 ที	ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแตง่ตัKง นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา กรรมการและรอง
ประธานเจา้หนา้ที	บริหาร ที	ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ	ง  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนีK  
 

มติที	ลง จาํนวนเสียงที	ลงมติ 
(� หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที	มาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

�.  เห็นดว้ย  318,119,^ ^ เสียง 100.00 
�. ไม่เห็นดว้ย                                                   $ เสียง                                                      0.00 
#. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
 . บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  318,119,^ ^ เสียง 100.00 

  
5.3  แต่งตัKง นางสาววนิดา ดาราฉาย ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหนึ	ง ซึ	 งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั   พิจารณาแลว้เห็นว่า นางสาววนิดา ดาราฉาย มีคุณสมบติัเหมาะสมและ
ปฏิบติัหน้าที	ในตาํแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวใน
หนงัสือเชิญประชุม (สิ	งที	ส่งมาดว้ยลาํดบัที	 3) 
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 จึงเสนอขอให้ที	ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตัKง นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการ ที	ตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ	ง 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพิ	มเติมหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเรื	องอื	นใดเพิ	มเติม จึงขอให้ที	ประชุมพิจารณาลงมติ 
 ที	ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตัKง นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการและผูช่้วยประธาน
เจา้หนา้ที	บริหาร ที	ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ	ง  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนีK  
 

มติที	ลง จาํนวนเสียงที	ลงมติ 
(� หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที	มาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

�.  เห็นดว้ย  318,119,^ ^ เสียง 100.00 
�. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
#. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
 . บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  318,119,^ ^ เสียง 100.00 

 
นางสาวอรอนงค ์เพง็แดง ผูด้าํเนินการประชุม  เชิญกรรมการที	ตอ้งออกจากวาระและถูกเสนอให้กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งใหม่ทัKง # ท่าน กลบัเขา้การประชุมอีกครัK งหนึ	ง 
 
วาระที	 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัKงกรรมการอิสระใหม่ 1 ท่าน  
         ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้ถลงต่อที	ประชุมว่ากรรมการและกรรมการตรวจสอบ � ท่าน ไดล้าออกจากตาํแหน่งดว้ย
เหตุผลปัญหาดา้นสุขภาพ จึงขอให้ที	ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตัKงกรรมการอิสระใหม่ � ท่านเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
บริษทั คือ นายมกรา โกศลัวิตร ซึ	 งเป็นผูมี้ความตัKงใจ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัฯ  พร้อมทัKงมีคุณสมบติัตามที	กฎหมายกาํหนด ทัKงนีK  คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้ว่า บุคคลที	ไดรั้บการเสนอชื	อ
ในครัK งนีK   ไดผ้า่นกระบวนการกลั	นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัแลว้
ว่ามีคุณสมบติัที	เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถอนัเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ 
จึงเห็นสมควรเสนอที	ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น อนุมติัการแต่งตัKง นายมกรา โกศลัวิตร ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระโดย 
ประวติัโดยละเอียดของกรรมการอิสระตามสิ	งที	ส่งมาดว้ยลาํดบัที	     
 ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพิ	มเติมหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเรื	องอื	นใดเพิ	มเติม จึงขอให้ที	ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที	ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการแต่งตัKง นายมกรา โกศลัวิตร เป็นกรรมการอิสระ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนีK  

มติที	ลง จาํนวนเสียงที	ลงมติ 
(� หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที	มาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

�.  เห็นดว้ย  318,119,^ ^ เสียง 100.00 
�. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
#. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
 . บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  318,119,^ ^ เสียง 100.00 
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วาระที	 = พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี ���  
ผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อที	ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาโดย

ยึดตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 41 ซึ	งกาํหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ที	 ซึ	งค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงิน
รางวัล เบีK ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื	น คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 256  ให้สอดคลอ้งกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัอื	น ที	อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั
และไดเ้ปรียบเทียบกบับริษทั ที	มีขนาดรายไดแ้ละกาํไรสุทธิใกลเ้คียงกนั โดยอตัราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีKยประชุมต่อ
ครัK ง และบาํเหน็จกรรมการ ของปี 256  เท่ากบัปี 256# ที	ผ่านมา ทัKงนีK  ผลตอบแทนทัKงปี จะตอ้งไม่เกินวงเงิน 5.0 ลา้นบาท 
ซึ	งเท่ากบัปี 256#  ที	ผา่นมา และไดผ้า่นการอนุมติัจากที	ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 256   แลว้  ดงัรายละเอียดต่อไปนีK  

 
องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี ���  (ปีที	เสนอ) เปรียบเทียบกบัปี ���# 

�. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  
ค่าตอบแทนรายเดือน 
-ประธานคณะกรรมการ 
-รองประธานคณะกรรมการ  
-กรรมการ   

 
 $,$$$ บาท/เดือน 
#$,$$$ บาท/เดือน 
�$,$$$ บาท/เดือน 

 
 $,$$$ บาท/เดือน 
#$,$$$ บาท/เดือน 
20,$$$ บาท/เดือน 

เบี3ยประชุม  
-ประธานคณะกรรมการ 
-รองประธานคณะกรรมการ 
-กรรมการ  

 
��,$$$ บาท/ครัK ง 
�$,$$$ บาท/ครัK ง 
�$,$$$ บาท/ครัK ง 

 
��,$$$ บาท/ครัK ง 
�$,$$$ บาท/ครัK ง 
10,$$$ บาท/ครัK ง 

�. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื	อง  

ค่าตอบแทนรายเดือน 
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการตรวจสอบ  
-ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
- ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ พิ จ า ร ณา
ค่าตอบแทน   

 
#$,$$$ บาท/เดือน 
�$,$$$ บาท/เดือน 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

 
#$,$$$ บาท/เดือน 
�$,$$$ บาท/เดือน 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

เบี3ยประชุม  
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
-กรรมการตรวจสอบ  
-ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจาณาค่าตอบแทน  
- ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ พิ จ า ร ณา
ค่าตอบแทน  

 
�$,$$$ บาท/ครัK ง 
�$,$$$ บาท/ครัK ง 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

 
�$,$$$ บาท/ครัK ง 
�$,$$$ บาท/ครัK ง 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

#. บาํเหน็จกรรมการ  เมื	อมีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น 
ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
บําเหน็จตามความเหมาะสมให้กับ
ก ร ร ม ก า ร ทุ ก ตํา แ ห น่ ง  แ ต่ ทัK ง นีK  

เมื	อมีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น 
ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
บําเหน็จตามความเหมาะสมให้กับ
ก ร ร ม ก า ร ทุ ก ตํา แ ห น่ ง  แ ต่ ทัK ง นีK  
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ผลตอบแทนรวมทัKงปี จะตอ้งไม่เกิน
วงเงิน �.$ ลา้นบาท 

ผลตอบแทนรวมทัKงปี จะตอ้งไม่เกิน
วงเงิน �.$ ลา้นบาท 

 . ผลประโยชน์อื	นใด  ไม่มี ไม่มี 
 
สาํหรับกรรมการที	ทาํหนา้ที	มากกว่า 1 ตาํแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบีKยประชุมตามตาํแหน่งที	สูงกว่า

เพียงตาํแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที	ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารแลว้จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการ และกรรมการท่านใดซึ	งไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุม จะไม่ไดรั้บค่าเบีKยประชุม 

 หลกัเกณฑแ์ละขัKนตอนการเสนอค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับปี ���  โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร สภาพแวดลอ้ม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบ
กับบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษทั ที	มีขนาดรายได้และกาํไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดย
นาํเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื	อพิจารณาอนุมติัให้ความเห็นชอบ และนาํเสนอต่อที	ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีเพื	อ
พิจารณาอนุมติัต่อไป  

ผูด้าํเนินการประชุม ไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพิ	มเติม ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเรื	องอื	นใด ผูด้าํเนินการ
ประชุม จึงขอให้ที	ประชุมพิจารณาลงมติ 

ผูด้าํเนินการประชุม แจง้ว่า ผูถื้อหุ้นที	เป็นกรรมการบริษทั ซึ	งถือหุ้นนบัรวมกนัได ้ 195,998,875 หุ้น ถือว่าเป็นผูมี้
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีKยประชุม และบาํเหน็จกรรมการในวาระนีK  จาํนวนหุ้นที	มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนีK  จึงมี
จาํนวนเท่ากบั �22,121,074 เสียง 

 ที	ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั รายละเอียดตามที	
เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนีK  

 
มติที	ลง จาํนวนเสียงที	ลงมติ 

(� หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุน้ที	มาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

�.  เห็นดว้ย  122,121,074 เสียง 100.00 
�. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
#. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
 . บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  122,121,074 เสียง 100.00 

  
วาระที	 : พิจารณาอนุมติัการแต่งตัKงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2564 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อที	ประชุมว่า เพื	อให้เป็นไปไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
ซึ	 งกาํหนดให้ที	ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตัKงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ทุกปี และโดยการเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ	งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ของรายงานประจาํปี 2563   คณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที	ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัให้แต่งตัKงผูส้อบบญัชีจาก บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั ซึ	งเป็นบริษทัที	ปฏิบติัหนา้ที	สอบบญัชีของบริษทั เป็นปี 9 
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เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัและบริษทัย่อย ในรอบปีบญัชี สิKนสุด ณ วนัที	 31 ธันวาคม 2564 โดยผูส้อบบัญชีทัKง 4 ท่าน
ดา้นล่าง ปฏิบติัหนา้ที	เป็นผูส้อบบญัชีให้กบับริษทั  โดยมีรายชื	อผูล้งนามตรวจสอบดงัต่อไปนีK  

ที	 ชื	อผูส้อบบญัชี 
ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขที	 

จาํนวนปีในการปฏิบติัหนา้ที	 
เป็นผูส้อบบญัชี 

ให้บริษทั  
1    นายประวิทย ์   วิวรรณธนานุตร์ 4917 6 

2    นายเทอดทอง    เทพมงักร 3787 5 

3    นางสาวชุติมา    วงษศ์ราพนัธ์ชยั 9622 6 

4    นายบุญเกษม   สารกลิ	น 11888 3 

 
เปรียบเทียบค่าสอบบญัชีปี 2563 และปี 2564 ของบริษทั พีวี ออดิท จาํกดั                 
                                                                                                                                       หน่วย  : บาท 

ปี 
ค่าสอบทานสาม

ไตรมาส 
ค่าตรวจสอบ

ประจาํปี 
รวมเงินค่าสอบ

บญัชี 
ค่าใชจ้่ายอื	น 

2563 930,000.00 1,870,000.00 2,800,000.00 ตามที	เกิดขึKนจริง 
2564 960,000.00 1,880,000.00 2,840,000.00 ตามที	เกิดขึKนจริง 

ทัKงนีK ในกรณีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที	ได ้ให้บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั จดัหา ผูส้อบบญัชี
ท่านอื	น ภายในสํานกังานเดียวกนั เป็นผูล้งลายมือชื	อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบญัชี และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทั แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ซึ	งผูส้อบบญัชีผูล้งนามตรวจสอบมิไดมี้ความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สีย
กบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้	เกี	ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 พร้อมกนันีK  คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ เห็นสมควรให้ที	ประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2564 ของ บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 
2,840,000.00 บาท ต่อปี  ซึ	งค่าสอบบญัชีดงักล่าว เป็นอตัราที	ใกลเ้คียงกบับริษทัอื	น ที	มีขนาดและลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกนั   

 ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพิ	มเติมหรือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเรื	องอื	นใดเพิ	มเติม จึงขอให้ที	ประชุมพิจารณาลงมติ 
 ที	ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัแต่งตัKงผูส้อบบญัชีทัKง 4 ท่านจากบริษทั พีวี ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ยประจาํปี �564 ตามที	คณะกรรมการเสนอ หรือผูส้อบบญัชีท่านอื	น ภายในสาํนกังานเดียวกนั  
เป็นผูล้งลายมือชื	อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแทน
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และอนุมติัค่าสอบบญัชี เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,840,000.00 บาท ต่อปี ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนีK  

มติที	ลง จาํนวนเสียงที	ลงมติ 
(� หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที	มาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

�.  เห็นดว้ย  318,119,949 เสียง 100.00 
�. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
#. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 
 . บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 
รวม  318,119,949 เสียง 100.00 
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วาระที	 9  พิจารณาเรื	องอื	นๆ ถา้มี 
ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามที	ประชุมผูถื้อหุ้นว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามเรื	องอื	นใดเพิ	มเติมหรือไม่  

ปรากฎไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมท่านใดสอบถามและให้ขอ้เสนอแนะเพิ	มเติม  จึงเรียนเชิญประธานที	ประชุม กล่าวปิด
การประชุม 
  ผศ.ดร. พิบูลย ์ ลิมประภทัร  ประธานที	ประชุม  กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริษทั ที	ไดม้อบ
ความไวว้างใจให้ คณะกรรมการบริษทั บริหารกิจการของบริษทัฯ ต่อไป และขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุ้น และผูมี้
เกียรติทุกท่าน ที	กรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครัK งนีK  รวมถึงขอบคุณทีมงานทุก
ท่านที	ร่วมแรงร่วมใจกนัทาํหน้าที	 จนภารกิจครัK งนีK สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี เมื	อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีกิจการที	จะหารืออีก 
ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านดูแลสุขภาพ  
 

 
 ปิดประชุมเวลา ��.$$ น.  
 
 

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

 
            
 
  

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


