
บริษัท ชูไก จํากัด บริษัท ชูไก จํากัด ((มหาชนมหาชน))

ป ั  ื  ป ปป ั  ื  ป ปการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 25542554

ั ี่ ั ี่ 27 27     25542554วนพุธท วนพุธท 27 27 เมษายน พเมษายน พ..ศศ. . 25542554

เวลา เวลา 1414::3030  นนเวลา เวลา 1414::3030  นน..
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แผนที่ทางหนีไฟแผนที่ทางหนีไฟ
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ผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายใหญ 10 10 ราย   ณ วันที่ ราย   ณ วันที่ 28 28 กุมภาพันธ กุมภาพันธ 25542554
ื่ ํ   ํ  ั้ชือ – สกุล จํานวนหุน รอยละของจํานวนหุนทงัหมด

กลุมนายธงไชย แพรรังส ี 295,050,000 65.57

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 12,821,500 2.85

นายชัยรัตน  โกวิทมงคล 11,490,000 2.55, 90,000 .55

นางศิริรัตน  จารุสมบัติ 10,538,300 2.34

น ส กนิษฐ ลิมปสข 7 609 100 1 69น.ส.กนษฐ  ลมปสุข 7,609,100 1.69

น.ส.พัชร ี ตั้งเดนไชย 6,727,500 1.50

ื้ ฟนายนราทร  เอือเฟอ 6,278,600 1.40

นางกานดา  พันสุขะ 5,956,300 1.32

นางแกวนอย  จักรสมิทธานนท 5,652,900 1.26
นายสมชาย  วชิรสกุลชยั 4,708,000 1.05
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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 จะแสดงบนจอใหกับผูรวมประชุมทราบเปนวาระๆ
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วาระการประชุมวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553

ื่ ั ี ่29  2553เมอวนท 29 เมษายน 2553

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2553 และ

รับรองรายงานประจําป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 255331 ธนวาคม 2553

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2553 เปนเงินสํารองุ ุ

ตามกฎหมาย
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วาระการประชุมวาระการประชุม ((ตอตอ))

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2553

ี่ 6 ิ  ั้ ใ  ี่ ํวาระท 6 พจารณาแตงตงกรรมการใหมแทนกรรมการทครบกาหนดออก

จากตําแหนงตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประจําป 2554 

วาร ที่ 8 พิจารณาอนมัติการแตงตั้งผสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีวาระท 8 พจารณาอนุมตการแตงตงผูสอบบญชและกาหนดคาสอบบญช

ประจําป 2554

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
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กรรมการบริษัท ชูไก จาํกัด กรรมการบริษัท ชูไก จาํกัด ((มหาชนมหาชน))
ิ  ิ ป ั ป ิ1. ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

2. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย รองประธานกรรมการ 

3. นายธงไชย แพรรงัสี กรรมการ

4. นายวัชรินทร ดวงดารา ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

5. นายสุรินทร เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

6. นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ6. นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ

7. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

8  ํ 8. นายชานาญ งามพจนวงศ กรรมการ

9. นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการ

10. นางสาวจิราลักษณ แพรรงัสี กรรมการ

11. นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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วาระการประชุมวาระการประชุม

วาระที่ วาระที่ 11  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป ประจําป 25532553  เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 2929  เมษายน เมษายน 25532553

ความเห็นคณะกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ :: พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุม

สามัญผถือหนประจําป สามัญผถือหนประจําป 2553 2553 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 29 29 เมษายน เมษายน 25532553      ไดบันทึกไดบันทึกสามญผูถอหุนประจาป สามญผูถอหุนประจาป 2553 2553 เมอวนท เมอวนท 29 29 เมษายน เมษายน 25532553      ไดบนทกไดบนทก

รายงานการประชุมไวครบถวน          จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญรายงานการประชุมไวครบถวน          จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญ

 ื  ป  ื  ป ผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาวผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
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วาระการประชุมวาระการประชุม

วาระที่ วาระที่ 22  พิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงานในรอบป พิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 25532553

และรับรองรายงานประจําปและรับรองรายงานประจําป

((รายละเอียดตามรายงานประจําป รายละเอียดตามรายงานประจําป 25532553  หนาที่ หนาที่ 5353  ถึงหนาที่ ถึงหนาที่ 5454  การการ((รายละเอยดตามรายงานประจาป รายละเอยดตามรายงานประจาป 25532553  หนาท หนาท 5353  ถงหนาท ถงหนาท 5454  การการ

วิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน))

ความเห็นคณะกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ :: เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ

การแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป การแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553   2553   โดยรายละเอียดโดยรายละเอียดการแถลงผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป การแถลงผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป 2553   2553   โดยรายละเอยดโดยรายละเอยด

ปรากฏอยูในรายงานประจําป ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2553      2553      ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาที่ไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนา

ื ้ ้ ่ ่ ่ื ้ ้ ่ ่ ่พรอมกับหนังสือเชิญประชุมครังนีแลว ตามสิงทีสงมาดวยลําดับที พรอมกับหนังสือเชิญประชุมครังนีแลว ตามสิงทีสงมาดวยลําดับที 22
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ผลการดําเนินงานป ผลการดําเนินงานป 2553 2553 เปรียบเทียบกับป เปรียบเทียบกับป 25522552
จํานวน จํานวน ((ลานบาทลานบาท))จานวน จานวน ((ลานบาทลานบาท))

800

601.52

472.30
396.86 390.82

600
396.86 390.82

204.67

400 2553100%

100%
66%

81.47 57.84200
255266%

34%

10%

83%

17%

(93.59)
0

10%17%

(20)%

-200

รายไดรวม ตนทุนขาย กําไรขั้นตน กําไรสุทธิ
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รายไดจากการขายป รายไดจากการขายป 2553 2553 เปรียบเทียบ ป เปรียบเทียบ ป 25522552

300
จํานวน จํานวน ((ลานบาทลานบาท))

225.82

126 66 126 59

200
รายไดจากขาย


100% 126.66

99.16

126.59

68 22100

ตนทุนขาย

กําไรขั้นตน

100%

100% 58.37 68.22
56%

44%

100%

46%
54%

0

2553 2552

54%

2553 2552
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รายไดจากการใหบริการป รายไดจากการใหบริการป 2553 2553 เปรียบเทียบ ป เปรียบเทียบ ป 25522552

500

จํานวน จํานวน ((ลานบาทลานบาท))

375.70
345.70

332 45
400

270.19

332.45

300
รายไดจากบริการ

100%
100%

105 51
200

รายไดจากบรการ

ตนทุนบริการ72%
96%

105.51

13.25
100

กําไรขั้นตน

28%

0

2553 2552

4%

553 55

-12



ฐานะการเงินป  ฐานะการเงินป  2553 2553 เปรียบเทียบป เปรียบเทียบป 25522552

1 791 51

จํานวน จํานวน ((ลานบาทลานบาท))

1,748.02 1,791.512,000

862 60
963.93

885 42 827.58

1,500

862.60 885.42 827.58
1,000 2553

2552
500

0

สินทรัพยรวม หนี้สินรวม สวนของผูถือหุนู ุ
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วาระการประชุมวาระการประชุม

วาระที่ วาระที่ 33  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป 

สิ้นสดวันที่ สิ้นสดวันที่ 3131  ธันวาคม ธันวาคม 25532553สนสุดวนท สนสุดวนท 3131  ธนวาคม ธนวาคม 25532553

((รายละเอียดตามรายงานประจําป รายละเอียดตามรายงานประจําป 25532553  หนาที่ หนาที่ 5555  ถึงหนาที่ ถึงหนาที่ 107107))

ความเห็นคณะกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ :: เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ

้ ่้ ่รับรองงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที รับรองงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที 31 31 

ธันวาคม ธันวาคม 2553 2553 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

บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแลว บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแลว 
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ี่ี่ ิ ั ิ ั ไ ิป ปิ ั ิ ั ไ ิป ป

วาระการประชุมวาระการประชุม

วาระที วาระที 44  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 25532553  

เปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน  เปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน  22,,401401,,962962..1313 บาทบาท

ความเห็นคณะกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ :: ตามขอบังคับบริษัทขอ ตามขอบังคับบริษัทขอ 56 56 กําหนดวากําหนดวา

บริษัทตองจัดสรรกําไรสทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทนสํารองไมนอยบริษัทตองจัดสรรกําไรสทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทนสํารองไมนอยบรษทตองจดสรรกาไรสุทธประจาปสวนหนงไวเปนทุนสารองไมนอยบรษทตองจดสรรกาไรสุทธประจาปสวนหนงไวเปนทุนสารองไมนอย

กวารอยละ กวารอยละ 5 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสม ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสม ((ถามีถามี) ) 

จนกวาทนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยจนกวาทนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ ละ 10 10 ของของทนจดทะเบียน ทนจดทะเบียน จนกวาทุนสารองนจะมจานวนไมนอยกวารอยจนกวาทุนสารองนจะมจานวนไมนอยกวารอยละ ละ 10 10 ของของทุนจดทะเบยน ทุนจดทะเบยน 

ดังนั้นเห็นสมควรใหผูถือหุนจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ดังนั้นเห็นสมควรใหผูถือหุนจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 25532553  ดังนี้ดังนี้

ํ ไ ิ ํํ ไ ิ ํกําไรสุทธิจํานวน กําไรสุทธิจํานวน 4848,,039039,,242242..6464  บาทบาท

อนุมัติจัดสรรสํารองตาม กมอนุมัติจัดสรรสํารองตาม กม.(.(รอยละ รอยละ 55))   22,,401401,,962962..1313  บาทบาท

รวมเปนเงินสํารองตามกฎหมายสะสมจํานวน รวมเปนเงินสํารองตามกฎหมายสะสมจํานวน 1010,,829829,,452452..6262  บาท บาท 

รอยละ รอยละ 22..41 41 ของทนจดทะเบียนของทนจดทะเบียนรอยละ รอยละ 22..41 41 ของทุนจดทะเบยนของทุนจดทะเบยน
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่่

วาระการประชุมวาระการประชุม

วาระที่ วาระที่ 55  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 25532553

การจายเงินปนผลการจายเงินปนผล

ปดสมดทะเบียนพักการโอนหนปดสมดทะเบียนพักการโอนหน วันที่   วันที่   99  พฤษภาคม พฤษภาคม 25542554ปดสมุดทะเบยนพกการโอนหุนปดสมุดทะเบยนพกการโอนหุน:: วนท   วนท   99  พฤษภาคม พฤษภาคม 25542554

วันที่จายเงินปนผลวันที่จายเงินปนผล:: วันที่ วันที่ 2626  พฤษภาคม พฤษภาคม 25542554ฤฤ

เงินปนผลตอหุนเงินปนผลตอหุน:: 00..06 06 บาทบาท

่่จํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลจํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล:: 450450,,000000,,000 000 หุนหุน

จํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้น 2727 000000 000000  บาทบาทจานวนเงนปนผลทงสนจานวนเงนปนผลทงสน:: 2727,,000000,,000000  บาทบาท

คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ 5656..20 20 ของกําไรสุทธิประจําป ของกําไรสุทธิประจําป 25532553ุุ
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วาระการประชุมวาระการประชุม

วาระที่ วาระที่ 66  พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดพิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนด

ออกจากตําแหนงตามวาระออกจากตําแหนงตามวาระ

ี่ ํ ํ  ใ   ื ี่ ํ ํ  ใ   ื กรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ และเสนอใหผูถือหุนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ และเสนอใหผูถือหุน

เลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่งเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

11) ) ผศผศ..ดรดรพิบูลยพิบูลย ลิมลิมประภัทรประภัทร ประธานกรรมการประธานกรรมการ//กรรมการอิสระกรรมการอิสระูู

22) ) นายสมศักดิ์นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลยศิวะไพบูลย รองประธานกรรมการรองประธานกรรมการ

33) ) นางวีนางวีระวรรณระวรรณ บญขวัญบญขวัญ กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ//กรรมการอิสระกรรมการอิสระ33) ) นางวนางวระวรรณระวรรณ บุญขวญบุญขวญ กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ//กรรมการอสระกรรมการอสระ

44) ) นายชํานาญนายชํานาญ งามพงามพจนวงศจนวงศ กรรมการ กรรมการ / / รองประธานเจาหนาที่บริหารรองประธานเจาหนาที่บริหาร
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 66

่่ประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทรุ ู

ตําแหนงในบริษัท ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

อาย 71 ปอายุ 71 ป

วุฒิการศึกษา Ph.D. University of Illinois  M.A. (ECON.) University  of  Philippines 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรปรญญาตร เศรษฐศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ผานการอบรม The Role of Chairman (RCM) year 2001 (IOD)

Director Certification Program (DCP) year 2002 (IOD)Director Certification Program (DCP) year 2002 (IOD)

Audit Committee Program (ACP) year 2004 (IOD)

บทบาทคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายคาตอบแทน ป 2009 (IOD)บทบาทคณะกรรมการในการกาหนดนโยบายคาตอบแทน ป 2009 (IOD)

ตําแหนงงานในปจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 66

่่

ประวัติการทํางาน ประธานกรรมการ  บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหาและคาตอบแทน  บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

กรรมการโรงเรียนสองภาษาลาดพราว

กรรมการและรองประธานกรรมการ 

บจก.ศูนยหองปฏบิัติการและวิจัยทางการแพทยและการเกษตรแหงเอเชีย 

กรรมการ โรงพยาบาลลาดพราว

การถือหุนในบริษทั ไมมี

จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป         1 วาระ / 2 ป  

ประวัติการเขารวมประชุม     ในรอบป 2553 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา  ไมมี
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 66

่่ประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ

ื่ ื่ ั ิ์ ิ ไ  ชอ-ชอสกุล นายสมศกด ศวะไพบูลย 

ตําแหนงในบริษัท รองประธานกรรมการและกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

ปอายุ 49 ป

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  สาขาการจัดการทั่วไป 

ิ ั โ ั ิมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

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

Director Certification Program (DCP) year 2007 (IOD)

Finance for Non-Finance Director (FN) year 2007 (IOD)

่หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที 9 (CMA 9/2009)

ตําแหนงงานในปจจุบัน  รองประธานกรรมการและกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 66

่่ประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ

ประวัติการทํางาน รองประธานกรรมการ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ (ประจาํสํานักกรรมการผูจัดการใหญ)

บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

กรรมการผูจัดการ บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด 

กรรมการ และ กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) 

กรรมการและ กรรมการผูจัดการ บริษัท ทาเรอืประจวบ จํากัด

การถือหุนในบริษทั ไมมี

จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป      2 วาระ / 5 ป

ประวัติการเขารวมประชุม   ในรอบป 2553 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา  ไมมีฎ
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 66

่่ประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล นางวีระวรรณ บุญขวัญ

ตําแหนงในบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ 42 ป

ิ ึ ป ิ โวุฒิการศึกษา ปริญญาโท  สาขา. Finance & International

 Business, University of Wisconsin, USA.

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  จฬาลงกรณมหาวิทยาลัยปรญญาตร สาขาการบญช  จุฬาลงกรณมหาวทยาลย

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

Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD)

ตําแหนงงานในปจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประวตัิการทํางาน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ชูไก

M i  P  K i L i  C l  BCGManaging Partner Korawit Learning Consultant ,BCG.

Chief Financial Officer (CFO) Business Consultant & 

Advisory Co.,Ltd.Advisory Co.,Ltd.
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 66

่่ประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ

ประวัติการทํางาน General Manager A Thai Market Co., Ltd.

Analyst-Asset Management Bangkok 

Capital Aluance Co., Ltd.

การถือหุนในบริษทั ไมมี

จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป   2 วาระ / 5 ป

ประวัติการเขารวมประชุม    ในรอบป 2553 เขารวมประชุม

คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ  8 ครั้ง จาก 8 ครั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  8 ครง จาก 8 ครง

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา  ไมมีฎ
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 66

่่ประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล   นายชํานาญ  งามพจนวงศุ ญ

ตําแหนงในบริษัท   กรรมการ

อายุ   51 ป

วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

  ปริญญาตรี สาขาการบัญชีตนทุน จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผานการอบรม   Di t  A dit ti  P  (DAP)  2008  (IOD)ผานการอบรม   Director Accreditation Program (DAP) year 2008  (IOD)

ตําแหนงงานในปจจุบัน รองประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บมจ.ชูไก 

ประวัติการทํางาน   รองประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บมจ.ชูไก ู

  กรรมการ  บจก.เดอะเครนแหลมฉบัง 

  กรรมการ  บจก.เดอะเครนระยอง 

่   กรรมการ  บจก.เดอะเครนเฮฟวีลิฟท 

  ผูอํานวยการอาวุโส ดานธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม 3 

    

 -24



เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 66

่่ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

ป ั ิ ไ ัประวัติการทํางาน ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษทั พูลทิพยเฮาสซิ่ง จํากัด

ผบริหารระดับตน ฝายพัฒนาสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชยผูบรหารระดบตน ฝายพฒนาสนเชอ ธนาคารไทยพาณชย

การถือหุนในบริษทั ไมมีุ

จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป     2 วาระ / 3 ป

 

ประวัติการเขารวมประชุม  ในรอบป 2553 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา  ไมมี
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่่

วาระการประชุมวาระการประชุม

วาระที่ วาระที่ 77  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประจําป ประจําป 25542554
1. คาตอบแทนรายเดือน (บาท) ป 2553 ป 2554

ประธานกรรมการ 40,000 คงเดิม,

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 คงเดิม

กรรมการตรวจสอบและกรรมการ 20 000 คงเดิมกรรมการตรวจสอบและกรรมการ 20,000 คงเดม

2. คาเบี้ยประชุมตอครั้ง (บาท) ป 2553 ป 2554

ประธานกรรมการ 12,000 คงเดิม

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ 10,000 คงเดิม

กรรมการ 10,000 คงเดิม
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วาระการประชุมวาระการประชุม

ี่ี่ วาระที วาระที 77  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประจําป ประจําป 2554 2554 ((ตอตอ))
3. บําเหน็จกรรมการ

ป 2553 ป 2554

-ไมมี- ในอัตรา 1 เทา ของเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทที่กรรมการทานนั้น

ไดรับในแตละป โดยไดรับเมื่อมีการจายเงนิปนผลใหกับผูถือหุนู ุ

•  ในวงเงินไมเกิน 4 ลานบาท 

•  กรรมการที่ทําหนาที่มากกวา 1 ตําแหนงใหรับคาตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมุ

    ตามตําแหนงที่สูงกวาเพียงตําแหนงเดียว 

•  กรรมการทานใดที่ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารแลวจะไมไดรับคาตอบแทนฐ ู

    รายเดือนในฐานะกรรมการอีก 

•  กรรมการทานใดซึ่งไมสามารถเขารวมประชมจะไมไดรับเบี้ยประชมุ ุ
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ี่ี่ ิ ั ิ  ั้  ั ี ํ  ั ีิ ั ิ  ั้  ั ี ํ  ั ี

วาระการประชุมวาระการประชุม

วาระที วาระที 88  พิจารณาอนุมัติแตงตังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีพิจารณาอนุมัติแตงตังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี

ประจําป ประจําป 25542554

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็น

เอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยในรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2554 โดยมีรายชื่อผูลงนามตรวจสอบ ดังตอไปนี้

1) นายบรรจง พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ) ญ ู ญ ุญ

2) นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือ

่3) นายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787

ทั้งนี้กรณีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ 

ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแทนผสอบบัญชีดังกลาวไดทาหนาทตรวจสอบบญชและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทและบรษทยอยแทนผูสอบบญชดงกลาวได

พรอมเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2554 ของ บริษัท ชูไก จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,850,000.00 บาทตอป ซึ่งมีอัตราเทากับปกอน
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คาสอบบัญชีประจําปคาสอบบัญชีประจําป

ิ ั ป ปบริษัท ป 2553 ป 2554

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 1,100,000.00 เทากับปกอน

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 200,000.00 เทากับปกอน

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 180 000 00 เทากับปกอนบรษท เดอะเครน แหลมฉบง จากด 180,000.00 เทากบปกอน

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 200,000.00 เทากับปกอน

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 170,000.00 เทากับปกอน

รวม 1 850 000 00 เทากับปกอนรวม 1,850,000.00 เทากบปกอน
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วาระการประชุมวาระการประชุม

วาระที่ วาระที่ 99  พิจารณาเรื่องอื่น ๆพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
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ป ปป ปปดการประชุมปดการประชุม

ขอใหทกุทานเดินทางกลับโดยขอใหทกุทานเดินทางกลับโดยสวัสดิสวัสดิภาพภาพ
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