
บริษัท ชูไก จํากัด บริษัท ชูไก จํากัด ((มหาชนมหาชน))

ป ั  ื  ป ํ ปป ั  ื  ป ํ ปการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 25532553

วันพฤหัสบดีที่ วันพฤหัสบดีที่ 29 29 เมษายน พเมษายน พ ศศ   25532553วนพฤหสบดท วนพฤหสบดท 29 29 เมษายน พเมษายน พ..ศศ. . 25532553

เวลา เวลา 1414::3030  นนเวลา เวลา 1414::3030  นน..
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แผนที่ทางหนีไฟแผนที่ทางหนีไฟ

you build, we lift 



ผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายใหญ 10 10 ราย   ณ วันที่ ราย   ณ วันที่ 30 30 ธันวาคม ธันวาคม 25522552

ชื่อ – สกุล จํานวนหุน รอยละของจํานวนหุนทัง้หมด

กลุมนายธงไชย แพรรงัสี 295,050,000 65.57ุ

บริษัท ไทยเอ็นวดีีอาร จํากัด 38,387,300 8.53

นางศริิรตัน  จารสมบัติ 10,000,000 2.22นางศรรตน  จารุสมบต 10,000,000 2.22

นางสาวกนิษฐ  ลิมปสุข 7,181,300 1.60

นายจักร  จามิกรณ 6 977 300 1 55นายจกร  จามกรณ 6,977,300 1.55

นางกานดา  พันสุขะ 5,745,200 1.28

ื้ ฟนายนราทร  เออเฟอ 5,334,200 1.19

นางสุปราณี  ชัยชูเกียรติ 3,667,000 0.81

 นายสุทัศน  หิรัญญาภินันท 3,005,200 0.67

นางสาวจุรีญาพร  แซโคว 2,524,000 0.56
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หลกัการออกเสียงและนบัคะแนนหลกัการออกเสียงและนบัคะแนน

1. หุนหนึ่งหุนมีเสยีงหนึง่เสียง

2   ผถือหนแตละทานจะมีคะแนนเสยีงเทากับจํานวนหนที่ตนถือรวมกับจํานวนหนที่รับมอบฉันทะมา2.  ผูถอหุนแตละทานจะมคะแนนเสยงเทากบจานวนหุนทตนถอรวมกบจานวนหุนทรบมอบฉนทะมา

3. ในการลงคะแนนแตละวาระนัน้ เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแตละวาระ 

ขอแจงการลงคะแนนดงันี้

3.1 ผูถือหุนทานใดที่เห็นดวยกับขอเสนอแนะหรือไมมีความเห็นแสดงเปนอยางอื่น ตามที่

ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไมตองทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไมมีความ

จําเปนตองยืน่บัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ โดยเจาหนาที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู

ที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทานั้น

่3.2 หากผูถือหุนทานใดมีความเห็นคัดคานหรืองดออกเสียง ขอใหทําเครื่องหมายใน บัตร

ลงคะแนน พรอมระบุจํานวนหุนทีต่นถือรวมกับจํานวนหุนทีต่นไดรับมอบ ฉันทะ และสงบัตร

ใ  ั   ี่ ื่  ลงคะแนนใหกบเจาหนาทเพอรวบรวมคะแนน 

4. ผลการนับคะแนนแตละวาระ จะแสดงบนจอใหกับผูรวมประชุมเปนวาระๆ

you build, we lift 



วาระการประชุมวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552

ื่ ั ี่เมือวันที 30 เมษายน 2552

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552วาระท 2 พจารณารบทราบแถลงผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป 2552

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2552

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2552 เปนทุนสํารอง

ตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน

ป ํ ป 

you build, we lift 

ประจาป 2552



วาระการประชุมวาระการประชุม ((ตอตอ))

วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนด

ํ ออกจากตําแหนงตามวาระ 

วาระที่ 6 พิจารณาอนมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทวาระท 6 พจารณาอนุมตกาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบรษท

ประจําป 2553

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี

ประจําป 2553

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

you build, we lift 



กรรมการบริษัท ชูไก จาํกัด กรรมการบริษัท ชูไก จาํกัด ((มหาชนมหาชน))

1. ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานกรรมการ

2. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย รองประธานกรรมการ

3. นายธงไชย แพรรงัสี กรรมการ

4. นายวัชรินทร ดวงดารา ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

5. นายสุรินทร เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

6  นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสร6. นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ

7. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

8. นายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการ

9. นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการ

10. นางสาวจิราลักษณ แพรรงัสี กรรมการ

11. นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

you build, we lift 

ุ



วาระการประชุมวาระการประชุม

วาระที่ วาระที่ 11  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน

ป ปป ป ื่ ี่ื่ ี่ประจําป ประจําป 25522552  เมือวันที เมือวันที 3030  เมษายน เมษายน 25522552

ความเห็นคณะกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ :: พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุม

สามัญผถือหนประจําป สามัญผถือหนประจําป 2552 2552 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 30 30 เมษายน เมษายน 25522552      ไดบันทึกไดบันทึกสามญผูถอหุนประจาป สามญผูถอหุนประจาป 2552 2552 เมอวนท เมอวนท 30 30 เมษายน เมษายน 25522552      ไดบนทกไดบนทก

รายงานการประชุมไวครบถวน          จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญรายงานการประชุมไวครบถวน          จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญ

ผถือหนพิจารณารับรองรายงานการประชมดังกลาวผถือหนพิจารณารับรองรายงานการประชมดังกลาวผูถอหุนพจารณารบรองรายงานการประชุมดงกลาวผูถอหุนพจารณารบรองรายงานการประชุมดงกลาว

you build, we lift 



วาระการประชุมวาระการประชุม

วาระที่ วาระที่ 22  พิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทพิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงานของบริษัท

ใ ปใ ปในรอบป ในรอบป 25522552

((รายละเอียดตามรายงานประจําป รายละเอียดตามรายงานประจําป 25522552  หนาที่ หนาที่ 5252  ถึงหนาที่ ถึงหนาที่ 5454  การการ((รายละเอยดตามรายงานประจาป รายละเอยดตามรายงานประจาป 25522552  หนาท หนาท 5252  ถงหนาท ถงหนาท 5454  การการ

วิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน))

ความเห็นคณะกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ :: เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ

การแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป การแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552   2552   โดยรายละเอียดโดยรายละเอียดการแถลงผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป การแถลงผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป 2552   2552   โดยรายละเอยดโดยรายละเอยด

ปรากฏอยูในรายงานประจําป ปรากฏอยูในรายงานประจําป 25522552            ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาที่ไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนา

 ั ั ื ิ ป ั้ ี้  ิ่ ี่   ั ี่ ั ั ื ิ ป ั้ ี้  ิ่ ี่   ั ี่พรอมกับหนังสือเชิญประชุมครังนีแลว ตามสิงทีสงมาดวยลําดับที พรอมกับหนังสือเชิญประชุมครังนีแลว ตามสิงทีสงมาดวยลําดับที 22
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ผลการดําเนินงานป ผลการดําเนินงานป 2552 2552 เปรียบเทียบกับป เปรียบเทียบกับป 25512551

จํานวน จํานวน ((ลานบาทลานบาท))

789 56
1000

789.56

533 53

800

472.30
390.82

533.53

256 03
400

600

81.47

256.03

31.55
200

(93.59)

-200

0

รายไดรวม ตนทุนขาย กําไรขั้นตน กําไรสุทธิ

2552 2551
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รายไดจากการขายป รายไดจากการขายป 2552 2552 เปรียบเทียบ ป เปรียบเทียบ ป 25512551

316 36
400

316.36

300

126.59
170.19

146.17200

58.37 68.22100

0

2552 2551

รายไดจากขาย ตนทุนขาย กําไรขั้นตน
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รายไดจากการใหบริการป รายไดจากการใหบริการป 2552 2552 เปรียบเทียบ ป เปรียบเทียบ ป 25512551

473.19
600

345.7 332.45

473.19

363.34400

500

200

300

13.25

109.85

100

200

0

2552 2551

รายไดจากบริการ ตนทุนบริการ กําไรขั้นตน
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ฐานะการเงินป  ฐานะการเงินป  2552 2552 เปรียบเทียบป เปรียบเทียบป 25512551

จํานวน จํานวน ((ลานบาทลานบาท))

1,791.511,926.34
2000

2500

963.93
982.67 943.67

1500

827.58

500

1000

0

500

ิ ั  ี้ ิ   ื สินทรัพยรวม หนีสินรวม สวนของผูถือหุน

2552 2551
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วาระการประชุมวาระการประชุม

วาระที่ วาระที่ 33  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป 

สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ 3131  ธันวาคม ธันวาคม 25522552ุุ

((รายละเอียดตามรายงานประจําป รายละเอียดตามรายงานประจําป 25522552  หนาที่ หนาที่ 5555  ถึงหนาที่ ถึงหนาที่ 108108))

ความเห็นคณะกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ :: เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ

ั ิ ิ ั ิ ั  ั ป ิ้ ั ี่ั ิ ิ ั ิ ั  ั ป ิ้ ั ี่รับรองงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอยสําหรับปสินสุดวันที รับรองงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอยสําหรับปสินสุดวันที 31 31 

ธันวาคม ธันวาคม 2552 2552 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก      นายซึ่งไดผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก      นาย

บรรจง  บรรจง  พิชญพิชญประสาธน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ ประสาธน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 7147 แหงแหง

บริษัท เอเอ็นบริษัท เอเอ็นเอสเอส  ออดิทออดิท  จํากัด  โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจํากัด  โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบรษท เอเอนบรษท เอเอนเอสเอส  ออดทออดท  จากด  โดยผานการพจารณาจากคณะกรรมการจากด  โดยผานการพจารณาจากคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแลวบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแลว

you build, we lift 



วาระการประชุมวาระการประชุม

วาระที่ วาระที่ 44  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 25522552  ุ ุุ ุ

เปนเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลเปนเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 25522552สาหรบผลการดาเนนงานประจาป สาหรบผลการดาเนนงานประจาป 25522552

ความเห็นคณะกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ :: ตามขอบังคับบริษัทขอ ตามขอบังคับบริษัทขอ 56 56 กําหนดวากําหนดวา

บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอย

กวารอยละ กวารอยละ 5 5 ของกําไรสทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทนสะสม ของกําไรสทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทนสะสม ((ถามีถามี) ) กวารอยละ กวารอยละ 5 5 ของกาไรสุทธประจาปหกดวยยอดเงนขาดทุนสะสม ของกาไรสุทธประจาปหกดวยยอดเงนขาดทุนสะสม ((ถามถาม) ) 

จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน 

ึ่ ป ั ิ ั  ี ิ ํ ํ  ึ่ ป ั ิ ั  ี ิ ํ ํ  88 4242 490490 4949 ืืซงปจจุบนบรษทฯ มเงนสารองตามกฎหมายจานวน ซงปจจุบนบรษทฯ มเงนสารองตามกฎหมายจานวน 88,,427427,,490490..4949หรอหรอ

รอยละ รอยละ 11..87 87 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจายปนผลของบริษัทของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจายปนผลของบริษัท

you build, we lift 



วาระการประชุมวาระการประชุม

วาระที่ วาระที่ 44  ((ตอตอ))

ความเห็นกรรมการ ความเห็นกรรมการ :: ที่เปดเผยไวในรายงานประจําป กําหนดวา บริษัทที่เปดเผยไวในรายงานประจําป กําหนดวา บริษัท

 ิ ป  ปใ ั ไ     ิ ป  ปใ ั ไ     ํ ไ ิํ ไ ิจะจายเงินปนผลแตละปในอัตราไมนอยกวารอยละ จะจายเงินปนผลแตละปในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 50 ของกําไรสุทธิของกําไรสุทธิ

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแตละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินไดนิติตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแตละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินไดนิติ

้ ่้ ่บุคคลและเงินสํารองตางๆ นั้น แตเนื่องจากผลประกอบการประจําป บุคคลและเงินสํารองตางๆ นั้น แตเนื่องจากผลประกอบการประจําป 

2552 2552 จากงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 2626..07 07 ลานบาท ลานบาท ุ ุุ ุ

และงบการเ งินรวมบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ  และงบการเ งินรวมบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ  9393..59 59 ลานบาท   จึงลานบาท   จึง

เห็นสมควรงดจัดสรรกําไรสทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมายและงดเห็นสมควรงดจัดสรรกําไรสทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมายและงดเหนสมควรงดจดสรรกาไรสุทธเปนเงนสารองตามกฎหมายและงดเหนสมควรงดจดสรรกาไรสุทธเปนเงนสารองตามกฎหมายและงด

จายเงินปนผลประจําป จายเงินปนผลประจําป 25522552

you build, we lift 



วาระการประชุมวาระการประชุม

วาระที่ วาระที่ 55  พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดพิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนด

ออกจากตําแหนงตามวาระออกจากตําแหนงตามวาระ

ี่ ํ ํ  ใ   ื ี่ ํ ํ  ใ   ื กรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ และเสนอใหผูถือหุนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ และเสนอใหผูถือหุน

เลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่งเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

11) ) นายธงไชยนายธงไชย แพรรังสีแพรรังสี กรรมการกรรมการ

22) ) นางสาวจิราลักษณนางสาวจิราลักษณ แพรรังสีแพรรังสี กรรมการกรรมการ

33) ) นายวัชรินทรนายวัชรินทร ดวงดาราดวงดารา ประธานกรรมการตรวจสอบประธานกรรมการตรวจสอบ33) ) นายวชรนทรนายวชรนทร ดวงดาราดวงดารา ประธานกรรมการตรวจสอบประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระและกรรมการอิสระ

you build, we lift 



เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 55

่่
ชื่อ-ชือ่สกลุ นายธงไชย  แพรรังสี

ตําแหนงในบริษัท กรรมการ

ประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ

ตาแหนงในบรษท กรรมการ

อายุ 58 ป

วฒกิารศกึษา ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ โรงเรียนนดิาบริหารธรกิจวุฒการศกษา ประกาศนยบตรวชาชพ โรงเรยนนดาบรหารธรุกจ

ผานการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)

ตําแหนงงานในปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน)ุ ู ( )

ประวัติการทํางาน ประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน)

กรรมการ บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากดั

กรรมการ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากดั

กรรมการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากดั

กรรมการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากดั

การถือหุนในบริษัท รอยละ 42.22

่

you build, we lift 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ไมมี



เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 55

่่ประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาวจิราลกัษณ  แพรรังสี

ตําแหนงในบริษัท กรรมการตาแหนงในบรษท กรรมการ

อายุ 33 ป

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ปริญญาโท มหาวิทยาลยับูรพา

ผานการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) และ

Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD)

ตําแหนงงานในปจจุบัน ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จาํกัด (มหาชน)

ประวัติการทํางาน ผชวยประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชไก จาํกัด (มหาชน)ประวตการทางาน ผูชวยประธานเจาหนาทบรหาร และ กรรมการ บรษท ชูไก จากด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จาํกัด   กรรมการ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากดั

กรรมการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จาํกัด

รักษาการกรรมการผูจดัการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

การถือหุนในบริษัท รอยละ 4.44         

ใ  ่  ไ 

you build, we lift 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปทีผานมา ไมมี



เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 55

่่ประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
ชื่อ-ชื่อสกุล นายวัชรินทร  ดวงดารา

ตําแหนงในบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระตาแหนงในบรษท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

อายุ 51 ป

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (มธ.) เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา)ุ

บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร)

ผานการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2004 (IOD) และ

Director Certification Program (DCP) year 2006 (IOD)

ตําแหนงงานในปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

ประวัติการทํางาน ผจัดการฝายอาวโส สายงานคดี  ธนาคารกรงศรีอยธยา จํากัด (มหาชน)ประวตการทางาน ผูจดการฝายอาวุโส สายงานคด  ธนาคารกรุงศรอยุธยา จากด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บริษัท ชูไก จาํกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ในบมจ.  หลายแหง

บริษัทบริหารหนี้ของกองทุนรวมฯ ในกลุม บงล.เกียรตินาคิน

บ.เอ็มไทยฯ บริหารหนี้มีปญหาของสถาบันการเงิน    บงล.ธนชาติ และ บงล.เอกชาติ

ื ่

you build, we lift 

การถือหุนในบริษัท ไมมี          ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปทีผานมา ไมมี



่่

วาระการประชุมวาระการประชุม

วาระที่ วาระที่ 66  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประจําป ประจําป 25532553
คาตอบแทนรายเดือน คาตอบแทนรายเดือน ((บาทบาท)) ป ป 25532553 ป ป 25522552

ประธานกรรมการประธานกรรมการ 40,000 40,000, ,

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบรองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,00030,000 30,00030,000

กรรมการตรวจสอบและกรรมการกรรมการตรวจสอบและกรรมการ 20 00020 000 20 00020 000กรรมการตรวจสอบและกรรมการกรรมการตรวจสอบและกรรมการ 20,00020,000 20,00020,000

คาเบี้ยประชุมตอครั้ง คาเบี้ยประชุมตอครั้ง ((บาทบาท)) ป ป 25532553 ป ป 25522552

ประธานกรรมการประธานกรรมการ 12,000 12,000

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ 10,00010,000 10,00010,000

กรรมการกรรมการ 1010,,000000 5,0005,000

ในวงเงินไมเกิน 4 ลานบาท และสําหรับกรรมการที่ทําหนาที่มากกวา 1 ตําแหนงใหรับคาตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุม

ํ  ี่  ี ํ  ี ี่ไ    ป ไ ไ  ั ี้ ป

you build, we lift 

ตามตําแหนงทีสูงกวาเพียงตําแหนงเดียวและกรรมการทีไมสามารถเขารวมประชุมจะไมไดรับเบียประชุม



ี่ี่ ิ ั ิ  ั้  ั ี ํ  ั ีิ ั ิ  ั้  ั ี ํ  ั ี

วาระการประชุมวาระการประชุม

วาระที วาระที 77  พิจารณาอนุมัติแตงตังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีพิจารณาอนุมัติแตงตังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี

ประจําป ประจําป 25532553

ความเห็นคณะกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เอ

เอ็นเอ็นเอสเอส  ออดิทออดิท  จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยในรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยในรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 31 

ธันวาคม ธันวาคม 2553 2553 โดยมีรายชื่อผูลงนามตรวจสอบ ดังตอไปนี้โดยมีรายชื่อผูลงนามตรวจสอบ ดังตอไปนี้

11) ) นายอธินายอธิพงษพงษ อธิอธิพงษพงษสกุลสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 3500 หรือหรือ)) ุุ ู ญ ุญู ญ ุญ

22) ) นายบรรจงนายบรรจง พิชญพิชญประสาธนประสาธน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 71477147  หรือหรือ

่่33) ) นายนายเทอดเทอดทองทอง เทพมังกรเทพมังกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 37873787

ทั้งนี้กรณีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให บริษัท เอเอ็นทั้งนี้กรณีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให บริษัท เอเอ็นเอสเอส  ออดิทออดิท  จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของจํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ

บริษัทฯ ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแทนผสอบบัญชีดังกลาวไดบริษัทฯ ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแทนผสอบบัญชีดังกลาวไดบรษทฯ ทาหนาทตรวจสอบบญชและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทและบรษทยอยแทนผูสอบบญชดงกลาวไดบรษทฯ ทาหนาทตรวจสอบบญชและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทและบรษทยอยแทนผูสอบบญชดงกลาวได

พรอมเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป พรอมเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2553 2553 ของ บริษัท ชูไก ของ บริษัท ชูไก 

จํากัด จํากัด ((มหาชนมหาชน) ) และบริษัทยอย เปนจํานวนเงินไมเกิน และบริษัทยอย เปนจํานวนเงินไมเกิน 11 850850 000000 00 00 บาทตอปบาทตอป

you build, we lift 

จากด จากด ((มหาชนมหาชน) ) และบรษทยอย เปนจานวนเงนไมเกน และบรษทยอย เปนจานวนเงนไมเกน 11,,850850,,000000..00 00 บาทตอปบาทตอป



คาสอบบัญชีประจําปคาสอบบัญชีประจําป

บริษัทบริษัท ป ป 25532553 ป ป 25522552

บริษัท ชูไก จํากัด บริษัท ชูไก จํากัด ((มหาชนมหาชน)) 11,,100100,,000000..0000 980,000.00980,000.00

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัดบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 200200,,000000..0000 150,000.00150,000.00

ิ ั ั ํ ัิ ั ั ํ ับริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัดบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 180180,,000000..0000 160,000.00160,000.00

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัดบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 200200,,000000..0000 170,000.00170,000.00

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัดบริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 170170,,000000..0000 140,000.00140,000.00

11 850850 000000 0000 1 600 000 001 600 000 00รวมรวม 11,,850850,,000000..0000 1,600,000.001,600,000.00

you build, we lift 



วาระการประชุมวาระการประชุม

วาระที่ วาระที่ 88  พิจารณาเรื่องอื่น ๆพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

you build, we lift 



ป ปป ปปดการประชุมปดการประชุม

ขอใหทกุทานเดินทางกลับโดยขอใหทกุทานเดินทางกลับโดยสวัสดิสวัสดิภาพภาพ

you build, we lift 


