
  
   

 
วันที่ 12 เมษายน 2555 

  
เรื่อง        ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
 
เรียน       ทานผูถือหุน กรรมการ  บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่สงมาดวย : 

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
2. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 
3. รายงานประจําป 2554 ในรูปแบบ CD-ROM 
4. ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก

ตําแหนงตามวาระ  
5. ขอบังคับของบริษัท เฉพาะสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
6. หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุนและการมอบฉันทะ 
7. หนังสือมอบฉันทะจํานวน 3 แบบ 
8. ขอมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ) 
9. แผนที่สถานที่ประชุม 

 
 ดวยมติคณะกรรมการบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่3/2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555  ได มีมติใหเรียก
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555  เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค  ช้ัน 2  หองประชุม  218-219  ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพ 
10260  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี  
  
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2554 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 เมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2554 ไดบันทึกรายงานการประชุมไวครบถวน จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกลาว พรอมกันน้ีไดแนบสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 มาพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมครั้งน้ีดวย ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 
 
 

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) 
42/62 หมู 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 7 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท 0-2316-2873-7,  0-2715-0000  โทรสาร 0-2316-6574,  0-2316-6637 
อีเมล  boardoffice@chukai.co.th,  boardoffice@samarts.com  



วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2554 และรับรองรายงานประจําป 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบ
ป 2554 โดยรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2554 ของบริษัทในเรื่อง “การวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงาน”   หนาที่ 54 ถึงหนาที่ 55 และอนุมัติรายงานประจําปของบริษัท ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมครั้งน้ีแลว ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 
 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
 งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทและ
บริษัทยอยไดผานการตรวจสอบ และลงนามรับรองจาก นายประวิทย  วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีของบริษัท  เอเอ็นเอส 
ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว โดยปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจําป 2554 ของบริษัท หนาที่ 56 ถึงหนาที่ 111 โดยสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี       
(หนวย : ลานบาท) 
 
  รายการ     2553   2554  
สินทรัพยรวม                  1,748.01               2,015.80 
หน้ีสินรวม      862.60               1,066.67 
สวนของผูถือหุนของบริษัท     885.42   949.13 
รายไดรวม      601.53   956.40 
กําไรสุทธิ      57.84     98.72 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)       0.13       0.22  
 
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2554 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 
 วัตถุประสงคและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทขอ 56 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุน
สํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละสิบ ของทุนจดทะเบียน ณวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนสํารองแลว 15,208,893.30  บาท คิด
เปนรอยละ 3.38 ของทุนจดทะเบียน  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 87,588,813.51 
บาท  เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 4,379,440.68 บาท  หรือรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ รวมเปนเงินสํารองสะสมจํานวน 
15,208,893.30 หรือรอยละ  3.38 ของทุนจดทะเบียน 
 
 
 
 
 



วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจายปนผลประจําป 2554 และพิจารณาอนุมัติการจายปนผลเปนหุนสามัญและเงินสด 
 บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา ไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการในแตละงวดบัญชี หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนด โดย
การจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาว
จะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการตางๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอ่ืนใน
อนาคตดวย ทั้งน้ีบริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม  2554 สําหรับ
งบการเงินเฉพาะกิจการเปนจํานวนเงิน 87,588,813.51 บาท 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือ
อนุมัติ การพิจารณาจายเงินปนผลเปนหุนสามัญและเงินสดดังน้ี 
 
 5.1   จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 56,250,000 หุน (หาสิบหกลานสองแสนหาหมื่นหุน)มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท(หน่ึงบาท) ใหแกผูถือหุนใน อัตรา  8 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมเปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 
56,250,000 บาท (หาสิบหกลานสองแสนหาหมื่นบาท) หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.125 บาทตอหุน ในกรณีที่มี
เศษหุนตํ่ากวา 8 หุน บริษัทฯจะจายเงินปนผลเปนเงินสดแทนการจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.125 บาท 
 
 5.2   จายปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.01388889 บาทตอหุน เพ่ือรองรับภาษีหัก ณ ที่จายที่เกิดจากการจายปนผล
เปนหุนสามัญ โดยคํานวณจากมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
 
 ทั้งน้ี ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลในรูปหุนสามัญและเงินสด รวมเปนจํานวน 0.13888889 บาทตอหุน รวมเปนเงิน
ที่บริษัทฯ ตองจายในครั้งน้ีไมเกิน 62,500,001 บาท (หกสิบสองลานหาแสนหน่ึงบาท) และเปนไปตามนโยบายการจายเงิน
ปนผลของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 10 ของเงินไดจากเงินปนผลรวมดังกลาว โดยจะทําการหักภาษีจาก
เงินปนผลที่จายเปนเงินสด 
 
 ขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา 

ป 2554 ป 2553 

อนุมัติจายปนผลเปนหุนปนผล และเงินสด ดังน้ี 

1) จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท จํานวน
ไมเกิน 56,250,000 หุน ใหกับผูถือหุนใน
อัตรา 8 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนปนผลหรือคิด
เปนอัตราการจายเงินปนผล 0.125 บาทตอหุน 

2) จายปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.01388889 
บาท ตอหุน  

ทั้งน้ี ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลในรูปหุนสามัญและ
เงินสด รวมเปนจํานวน 0.13888889 บาทตอหุน  และ
เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท  

อนุมัติจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ หลังหักสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน
เงิน 27,000,000 บาท หรือคิดเปนเงินปนผลหุนละ 0.06 
บาท และเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของ
บริษัท 



โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลและเงินสดปนผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และใหรวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และกําหนดจายหุนปน
ผลและเงินสดภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 
 ทั้งน้ี การจายปนผลดังกลาวจะดําเนินการ ภายหลังจากที่บริษัทฯไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนรวมถึงมีการจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 450,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 506,250,000 บาท โดย
การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมจํานวน 56,250,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับหุนปนผล 
  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 450,000,000 บาท (สี่รอยหาสิบลานบาท) เปนทุนจดทะเบียนใหม 506,250,000 บาท 
(หารอยหกลานสองแสนหาหมื่นบาท) เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 56,250,000 หุน 
(หาสิบหกลานสองแสนหาหมื่นหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
   

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังน้ี  
 
    ขอ 4 ทุนจดทะเบียนรวม  : 506,250,000 บาท (หารอยหกลานสองแสนหาหมื่นบาท) 
 
 แบงเปน   : 506,250,000 หุน   (หารอยหกลานสองแสนหาหมื่นหุน) 
 มูลคาหุนละ  :  1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบงออกเปน 
 หุนสามัญ  : 506,250,000 หุน   (หารอยหกลานสองแสนหาหมื่นหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ์  :     - หุน 
  
 ทั้งน้ี ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข และเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 
   

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหมจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 56,250,000 หุน (หาสิบหกลานสองแสนหาหมื่นหุน)
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 

 
 



วาระท่ี 9 พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทขอ 22 ซึ่งกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนง หน่ึงในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปน
สามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม สําหรับปน้ีกรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระ จํานวน 4 ทานประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี 
 
 1)  นายสุรินทร    เปรมอมรกิจ 
 2)  นายเจษฎา  พรหมจาต 
 3)  นางสาวนทีพร  ดวงสวัสด์ิ 

4)  นางสาววนิดา  ดาราฉาย 
 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาคณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระเปนผูมีความรูความสามารถ
อันเปนประโยชนแกบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติแตงต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระท้ัง 4 ทาน ขางตน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง โดยบริษัทมีหลักเกณฑและ
วิธีการในการสรรหาปรากฏตามแบบแสดงรายการประจําป (56-1) สวนที่ 1 หนาที่ 36 ภายใตหัวขอ 8.2 เรื่องการสรรหา 
กรรมการและผูบริหาร ทั้งน้ี บริษัทไดแนบประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทน
กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4 
 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2555  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ :  ตามขอบังคับบริษัทขอ 41 ซึ่งกําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการ
ปฏิบัติหนาที่ ซึ่งคาตอบแทนไดแก เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น
เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 ใหสอดคลองกับคาตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและไดเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายไดและกําไรสุทธิใกลเคียงกัน โดยอัตราคาตอบแทนราย
เดือน คาเบี้ยประชุมตอครั้ง และบําเหน็จกรรมการของป 2555 เทากับป 2554 ที่ผานมาซึ่งผานการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2554 แลว  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. คาตอบแทนรายเดือน  
 1.1  ประธานกรรมการ  เดือนละ 40,000.00 บาท  
 1.2  รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 30,000.00 บาท 
 1.3  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท 

2. เบี้ยประชุมตอครั้ง  
2.1  ประธานกรรมการ จายครั้งละ  12,000.00 บาท  
2.2  รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ จายครั้งละ  

10,000.00 บาท 
 
 



3. บําเหน็จกรรมการ 
3.1 เมื่อมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ใหจายบําเหน็จใหกับกรรมการทุกตําแหนง ในอัตรา 1 เทาของเบี้ย

ประชุมกรรมการบริษัทที่กรรมการทานน้ันไดรับในแตละป 
 สําหรับกรรมการท่ีทําหนาที่มากกวา 1 ตําแหนง ใหรับคาตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตําแหนงที่สูง
กวาเพียงตําแหนงเดียว หากกรรมการทานใดที่ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารแลวจะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการ และกรรมการทานใดซึ่งไมสามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม 
 หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทน 

ปจจุบัน บริษัท ฯ ยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่
เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร สภาพแวดลอม สภาวะเศรษฐกิจ 
และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายไดและกําไรสุทธิ
ใกลเคียงกัน และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแลว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทเห็นสมควรเสนอใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามท่ีประธานเสนอ 
โดยกําหนดคาตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาทตอป  เพ่ิมขึ้นจากป 2554 ที่กําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท ตอป เพ่ือรองรับกิจกรรมที่เพ่ิมมากขึ้นในป 2555  เน่ืองจากมีการแตงต้ังคณะกรรมการสรร
หาและคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนการเฉพาะกิจ และรองรับกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นตอไป 
 
วารที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2555 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ :  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่
ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของ
รายงานประจําป 2554  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติให
แตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทเปนอยางดีตลอดมาต้ังแตป 
2547 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยในรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีรายช่ือผูลงนาม
ตรวจสอบ ดังตอไปน้ี 
 

1) นายประวิทย  วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ 
 2) นายบรรจง พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ 

3) นายเทอดทอง  เทพมังกร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ 

4) นายอุดม ธนูรัตนพงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 
  
 
 
 
 
 



 เปรียบเทียบคาสอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ระหวางป 2554 และป 2555 
          หนวย  : บาท 
 

ป 
คาสอบทาน
สามไตรมาส 

คาตรวจสอบ
ประจําป 

รวมเงินคาสอบ
บัญชี 

คาใชจายอื่น 

2554 660,000.00 1,190,000.00 1,850,000.00 
ตามท่ีเกิดขึ้น

จริง 

2555 720,000.00 1,280,000.00 2,000,000.00 
ตามท่ีเกิดขึ้น

จริง 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 9.09 7.56 8.11  

 
ทั้งน้ีในกรณีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท เอเอ็นเอส ออดิส จํากัด จัดหาผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท  ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแทน
ผูสอบบัญชีดังกลาวได ซึ่งผูสอบบัญชีผูลงนามตรวจสอบมิไดมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย 
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
 พรอมกันน้ี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือ
หุน พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2555 ของ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,200,000.00     
บาท /ป โดยมีอัตราเพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 100,000.00 บาท  คิดเปนรอยละ 9.09 จากราคาเดิม  ซึ่งคาสอบบัญชีดังกลาว
เปนอัตราที่ใกลเคียงกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกลเคียงกัน นอกจากน้ีขอแจงใหผูถือหุนรับทราบ การ
กําหนดคาสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทยอยเปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 2,000,0000.00 บาท 
 
วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
 
............................................................... 
 
 บริษัทกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการเขาประชุม ต้ังแตวันที่ 12 เมษายน 2555 เปนตนไป 
จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน โดย
พรอมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปดใหลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนต้ังแตเวลา 12.25 น. เปนตนไป 
 
 หากผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงต้ังบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งน้ี โปรด
กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามที่ไดแนบมาพรอมกันน้ี ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ โดยใหเลือกใช
แบบใดแบบหน่ึงเทาน้ัน (ตามสิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 7) ใหครบถวนสมบูรณ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท และใหนําไป
ยื่นตอประธานกรรมการบริษัท หรือผูที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมสามัญผูถือหุนกอนเวลานัด
ประชุมดวย จักขอบคุณยิ่ง ทั้งน้ีบริษัทไดสงหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุนและการมอบฉันทะ 
(ตามสิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 6) ในการประชุมน้ี บริษัทไดเชิญผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเปนอิสระ มาตอบขอหารือตองบ
การเงินของบริษัทดวย 
  



ทั้งน้ี  เพ่ือใหทานไดประโยชนสูงสุดจากการประชุม รวมทั้งการรักษาสิทธิประโยชนของทานอยางเต็มที่ หาก
ทานมีคําถามที่ตองการใหบริษัทช้ีแจงในประเด็นแตละวาระ หรือขอขอมูลอื่นที่สําคัญของบริษัท ทานสามารถจัดสงคําถาม
ลวงหนากอนวันประชุมไดที่ boardoffice@chukai.co.th, หรือโทรศัพทหมายเลข  0-2316-2873-7,  0-2715-0000  ตอ
71 โทรสารหมายเลข  0-2316-6574,  0-2316-6637 เพ่ือที่คณะกรรมการบริษัทหรือฝายบริหารจะไดเตรียมช้ีแจงในวัน
ประชุมสามัญผูถือหุน 
  
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
                                    โดยมติคณะกรรมการ 

 
 
 
                               

          (ผศ.ดร.พิบูลย   ลิมประภัทร) 
                      ประธานกรรมการ 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
ของ 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
 
วันที่ประชุม  :  วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 14.30 น. 
สถานที่ประชุม :  หองประชุม 224-225 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา- 

ตราด   กม.1  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
ประธานที่ประชุม :  ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
เลขานุการที่ประชุม :  นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
เริ่มประชุมเวลา :  14.30 น. 
ผูเขารวมประชุม :  มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 26 ราย และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดรับมอบ 

ฉันทะจากผูถือหุนจํานวน 18 ราย รวมเปนจํานวน 44 ราย เปนจํานวน 300,715,004  
หุน คิดเปนรอยละ 66.83ของหุนทั้งหมดของบริษัทจํานวน 450,000,000 หุน   

 
ครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 46 
 

เลขานุการที่ประชุมกลาวตอนรับผูถือหุน พรอมแนะนําทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความ
ปลอดภัยของผูเขารวมประชุม และแจงใหที่ประชุมทราบวา เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554 ที่ผานมาบริษัทไดปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554  มีจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 614 ราย 
 
เลขานุการที่ประชุม ไดช้ีแจงถึงขอปฏิบัติสําหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้ 
1. หุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง 
2. ผูถือหุนแตละทานจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือรวมกับจํานวนหุนที่รับมอบฉันทะมา 
3. ในการลงคะแนนแตละวาระนั้น เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแตละวาระ ใหปฏิบัติดังนี้ 
3.1 ผูถือหุนทานใดที่เห็นดวยกับขอเสนอแนะหรือไมมีความเห็นแสดงเปนอยางอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการ

บริษัทเสนอ ไมตองทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไมมีความจําเปนตองยื่นบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ 
โดยเจาหนาที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทานั้น อยางไรก็ตาม เลขานุการ
ที่ประชุมขอใหผูถือหุนยื่นบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่กอนกลับ เพื่อใหบริษัทเก็บบัตรไวเปนหลักฐานในการ
ลงคะแนนของผูถือหุน  

3.2 หากผูถือหุนทานใดมีความเห็นคัดคานหรืองดออกเสียง ขอใหทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พรอมระบุจํานวน
หุนที่ตนถือรวมกับจํานวนหุนที่ตนไดรับมอบฉันทะ และสงบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่เพื่อรวบรวมคะแนน  

 
รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามขอปฏิบัติสําหรับการประชุมที่สงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สง
มาดวยลําดับที่ 5 
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ประธานเปดการประชุมโดยกลาวตอนรับผูถือหุนรวมทั้งแนะนํากรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษา
ทางกฎหมาย ที่เขารวมประชุม ดังนี้ 
 
1. ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย   รองประธานกรรมการ และกรรมการ 
3. นายวัชรินทร ดวงดารา  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นายสุรินทร เปรมอมรกิจ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5. นายเจษฎา พรหมจาต   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
6. นางวีระวรรณ บุญขวัญ   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
7. นายธงไชย แพรรังสี  กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 
8. นายชํานาญ งามพจนวงศ  กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร 
9. นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์  กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
10. นางสาวจิราลักษ แพรรังสี กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
11. นางสาววนิดา ดาราฉาย  กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
 
ประธานกลาวแนะนําผูบริหารของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ไดแก 
1. นางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นางสาวจันทรจิรา แพรรังสี กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 
3. นายสาวจิราภรณ แพรรังสี กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 
4. นางจิตรา ทองสมุทร  ผูจัดการฝายการเงิน 
5. นางสาวกุณีอร กลาการขาย ผูจัดการฝายบัญชี 
6. นางสาวพัทธยา โงวสกุล  ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 

 
ประธานกลาวแนะนําผูสอบบัญชีและตัวแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ไดแก 
1. นายประวิทย วิวรรณธนานุตร  และ 
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล 

 
ประธานกลาวแนะนําที่ปรึกษาทางดานกฎหมายของบริษัทไดแก นายพลกฤษณ กฤษณสุวรรณ  

 
จากนั้น ประธานจึงใหเลขานุการ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 

เลขานุการแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นวา เลขานุการที่ประชุมไดจัดทํา
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่  29 เมษายน 2553 ถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งไดจัดสง
ใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553  
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เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ในระหวางการประชุมนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 142,000 หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด
จํานวน 300,857,004 หุน 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ดวยคะแนน
เสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 

 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง                                  300,857,004 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรอง       - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2553 และรับรองรายงานประจําป  

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2553  ปรากฏในรายงานประจําป 
2553 ของคณะกรรมการ ซึ่งไดจัดพิมพและปรากฏอยูในรายงานหนาที่ 53 ถึงหนาที่ 54 การวิเคราะหฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงาน ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนในรูปแบบ CD ROM พรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  สําหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาโดยสรุปเปนดังนี้     

 
 หนวย : ลานบาท 

ผลการดําเนินงาน ป 2553 
รายไดรวม 601.52 
รายไดจากการขาย 225.82 
รายไดจากการใหบริการเชา 375.70 
ตนทุนขายรวม  126.66 
ตนทุนการใหบริการเชาและขนสงรวม 270.19 
กําไรขั้นตน 204.67 
กําไรสุทธิ 57.84 
สินทรัพยรวม 1,748.02 
หนี้สินรวม 862.60 
สวนของผูถือหุน 885.42 

 
  เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฏวามีผูถือหุนเขารวมประชุมสอบถามดังนี้ 

คุณเฉลิมพล ตันสุนีย  ผูถือหุนรายยอย และตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามคณะกรรมการวา 
เมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานในป 2552 พบวาบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน แตในป 2553 กิจการของบริษัทมีผล
การดําเนินงานเปนกําไร ซึ่งเปนผลดีตอผูถือหุน จึงขอสอบถามคณะกรรมการวา ในป 2554 บริษัทมีนโยบายหรือแผนการ
ดําเนินงานอยางไร เพื่อรักษาระดับกําไรไว เพื่อใหเกิดประโยชนและผลดีตอผูถือหุนตอไป 
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นายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร ช้ีแจงขอซักถามโดยใหคําตอบวา 
คณะกรรมการของบริษัทคาดการณวาในป 2554 เศรษฐกิจโดยรวมยังคงมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง ประกอบกับ
ศักยภาพที่บริษัทมี รวมกับความมุงมั่นที่จะทํากําไรทั้งในเรื่องงานขายและการใหบริการเชา แนวโนมธุรกิจของบริษัทจะ
ยังคงดีอยางตอเนื่องอยางแนนอน โดยบริษัทจะหาสินคาใหม ๆ จากประเทศที่มีศักยภาพ เขามาเสริมงานขายใหผล
ประกอบการดียิ่งขึ้น ในปจจุบันนี้ บริษัทไดนําเขาเครื่องจักรจากประเทศจีนยี่หอ ZOOMLION เขามาจําหนาย และไดรับ
การแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย  สวนรายไดจากการใหบริการเชา บริษัทจะบุกตลาดงาน
เชาทั้งดานอุตสาหกรรมหนัก และกลุมพลังงาน ซึ่งเปนกลุมธุรกิจที่ยังมีแนวโนมขยายกิจการอยางตอเนื่องในป 2554 โดย
บริษัทเชื่อวา ผลประกอบการในป 2554 นาจะดีกวาป 2553 อยางแนนอน  

 เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2553 รวมถึงรายงานและขอมูลตาง 
ๆ ของบริษัทในรอบป 2553 และรับรองรายงานประจําปของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบดวยคะแนนเสียง  300,857,004  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับทราบดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

เลขานุการแถลงตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทฯไดจัดสงงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และรายงานของผูสอบบัญชี ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแลวนั้น 
โดยรายละเอียดปรากฏในหนาที่ 55 ถึงหนาที่ 107 จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบ
บัญชีของบริษัท และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวามีผูถือหุนเขารวมประชุมสอบถาม
ดังนี้  

คุณเฉลิมพล ตันสุนีย  ผูถือหุนรายยอย และตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามคณะกรรมการวา ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 15 เรื่องเจาหนี้การคาที่เพิ่มขึ้นในสวนของเจาหนี้การคาตางประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 24 
ลานบาทในป 2552 เปน 67 ลานบาทในป 2553 หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เทา ขอใหคณะกรรมการชี้แจงวา เจาหนี้การคาที่เพิ่มขึ้น
ดังกลาวเกิดจากรายการอะไร และเปนเจาหนี้ประเภทใดบาง   

 นายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร ช้ีแจงวา เจาหนี้การคาตางประเทศที่
เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เทาดังกลาว เกิดจากการที่บริษัทนําเขาสินคาจากประเทศจีนเพื่อมาจําหนาย และเปนสินคาระหวางทาง โดย
บริษัทซื้อโดยการเปด L/C และทํา T/R ตามเงื่อนไขเครดิตการชําระเงินที่ไดรับจากผูขาย  หนี้จํานวนดังกลาว จึงปรากฎอยู
ในรูปของเจาหนี้การคาตางประเทศ  

เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
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ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2553  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 300,857,004  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2553 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 
 เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับ
บริษัทขอ 56 กําหนดวา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําป หักออกดวยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน   
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นวา ใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธ ิ
สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวนเงิน  
48,039,242.64 บาท เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 2,401,962.13 บาท หรือรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ รวมเปนเงินสํารองสะสม 
จํานวน 10,829,452.62 บาท หรือรอยละ 2.41 ของทุนจดทะเบียน    

เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ 48,039,242.64 บาท จากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 
2,401,962.13 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 300,857,004  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2553 

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา ในป 2553 บริษัทมีผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนเงินจํานวน 48,039,242.64 บาท  คณะกรรมการของบริษัทจึงไดมีมติ
ใหเสนอตอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับป 2553 ในอัตราหุนละ 6 สตางค เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 
27,000,000 บาท หรือคิดเปนรอยละ 56.20 ของกําไรสุทธิประจําป 2553 ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของ
บริษัท ที่มีนโยบายจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ  
โดยบริษัทกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และมีกําหนด
จายเงินปนผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 
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เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุนละ 6 สตางค เปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 27,000,000 บาท  ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 300,857,004  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  
 เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทขอ 22 ซึ่งกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนง หน่ึงในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสาม
สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม สําหรับปนี้กรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตาม
วาระ จํานวน 4 ทานประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี   
 1) ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร   ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ    
 2) นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย     กรรมการ และรองประธานกรรมการ 
 3) นางวีระวรรณ บุญขวัญ       กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และ 
 4) นายชํานาญ งามพจนวงศ   กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร   
  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหแตงต้ังกรรมการ     
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระทุกทานกลับเขาเปนกรรมการของบรษิัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนผูที่มีความรูความสามารถ และ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อความกาวหนาของบริษัทมาโดยตลอด   

โดยขอใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาการแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคลดังนี้ 
 

6.1 แตงตั้งผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ใหดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวา ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
กรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 3) 

จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  

เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถอืหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ เปน
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง 300,717,004  เสียง คิดเปนรอยละ 99.9535 
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 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน         140,000 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0465
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
6.2  แตงต้ังนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย    ใหดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวานายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย    มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
กรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 3) 
 จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย    กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย    กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ เปน
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง 300,717,004  เสียง คิดเปนรอยละ 99.9535 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน        140,000 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0465

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
6.3 แตงตั้งนางวีระวรรณ บุญขวัญ   ใหดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท   พิจารณาแลวเห็นวานางวีระวรรณ บุญขวัญ     มีคุณสมบัติเหมาะสม
และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาว
ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3) 
 จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนางวีระวรรณ บุญขวัญ   กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งนางวีระวรรณ บุญขวัญ     กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระเปน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง 300,717,004  เสียง คิดเปนรอยละ 99.9535 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน        140,000 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0465

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
6.4 แตงตั้งนายชํานาญ งามพจนวงศ   ใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัท   พิจารณาแลวเห็นวานายชํานาญ งามพจนวงศ    มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ใน
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ตําแหนงกรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญ
ประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3) 
 จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายชํานาญ งามพจนวงศ   กรรมการที่ตองออกจากตําแหนง
ตามวาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งนายชํานาญ งามพจนวงศ   กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ
เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง 300,717,004  เสียง คิดเปนรอยละ 99.9535 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน        140,000 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0465

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2554 

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาโดยยึดตาม
หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่จะไดรับจากกรรมการ และการเปรียบเทียบกับคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในกลุม
ธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายไดและกําไรสุทธิใกลเคียงกันแลว มีมติใหเสนอตอ
ที่ประชุมผูถือหุน เพื่ออนุมัติคาตอบแทนกรรมการ โดยแยกเปนดังนี้ 
 1. คาตอบแทนรายเดือน  
 - ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000.00 บาท   
 - รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 30,000.00 บาท 
 - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท  
 2. เบี้ยประชุมตอครั้ง  
 -    ประธานกรรมการ จายครั้งละ 12,000.00 บาท   
 - รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจตรวจสอบ จายครั้งละ 
10,000.00 บาท  
  3. บําเหน็จกรรมการ  
 - เมื่อมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ใหจายบําเหน็จใหกับกรรมการทุกตําแหนง ในอัตรา 1 เทาของเบี้ยประชุม
กรรมการบริษัทที่กรรมการทานนั้นไดรับในแตละป  

สําหรับกรรมการที่ทําหนาที่มากกวา 1 ตําแหนง ใหรับคาตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตําแหนงที่สูง
กวาเพียงตําแหนงเดียว หากกรรมการทานใดที่ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารแลว จะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการอีก และกรรมการซึ่งไมสามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับเบี้ยประชุม และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการในวงเงินไมเกิน 4.0 ลานบาทตอป        และไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดขอสงสัยตางๆ  ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
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เลขานุการแจงวา ผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุนนับรวมกันได  250,010,000 หุน ถือวาเปนผูมีสวนได
เสียเปนพิเศษในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนราย
เดือนและคาเบี้ยประชุมกรรมการในวาระนี้ จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจํานวนเทากับ 
50,847,004 เสียง 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มมีติอนุมัติการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2554 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  ดวยคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 50,707,004  เสียง คิดเปนรอยละ  99.7247 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน      140,000 เสียง คิดเปนรอยละ     0.2753 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2554 

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปขอบังคับของบริษัท ขอที่ 49 กําหนดวา กิจการอันที่ประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป พึงกระทําตามขอ (5) คือ การแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท    คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด สําหรับสอบบัญชีสําหรบั
รอบปบญัชี 2554 ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผานมาตั้งแตป 2547 มีผลงานเปนที่นาพอใจมาตลอด จึงไดนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้ ใหผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง  
  1) พิจารณาแตงตั้งนายบรรจง  พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ 
  2) นายประวิทย วิวรรณธนานุตร   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ 
  3) นายเทอดทอง เทพมังกร     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 
  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทโดยใหมีอํานาจกระทําการรวมกัน หรือแตละคนตางมีอํานาจกระทําการไดเองโดยลําพังใน
การตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย และ กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 
เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,850,000.00 บาทตอป ซึ่งเปนจํานวนที่รวมคาตอบแทนสําหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและการ
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสดวยแลว และเปนจํานวนเงินที่เทากับปที่ผานมา ทั้งนี้ กรณีผูสอบบัญชีทั้งสามทานดังกลาว ไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และบริษัทยอยแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 

ผูสอบบัญชีทั้งสามทาน  ไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษทัยอย ผูบริหารหรือผูถือหุนราย
ใหญ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบ
การเงินของบริษัท     

เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีทั้งสามทานจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2554 และอนุมัติคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 1,850,000.00 บาท 
ตอป ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
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 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 300,857,004  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

เลขานุการไดสอบถามที่ประชุมผูถือหุนวา มีผูถือหุนทานใดตองการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม  ปรากฏ
วาไมมีมีผูถือหุนเขารวมประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม  จงึเรียนเชิญประธานที่ประชุมกลาวปดการ
ประชุม 
  ผศ.ดร. พิบูลย ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม กลาวขอบคุณผูถือหุนในนามของคณะกรรมการบริษัท  ที่ไดมอบ
ความไววางใจใหคณะกรรมการบริษัทบริหารกิจการของบริษัทตอไป และขอบคุณผูเขารวมประชุม ผูถือหุน และผูมีเกียรติ
ทุกทานที่กรุณาสละเวลาเขารวมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ และใหความมั่นใจวา 
คณะกรรมการทุกทานจะดูแลและบริหารกิจการของผูถือหุนทุกทานอยางดีที่สุด เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีกิจการที่จะหารือ
อีก ประธานจึงกลาวปดการประชุม และขอใหผูถือหุนทุกทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  
 
ปดประชุมเวลา 15.15 น. 
 
 
 

 
       

      ลงช่ือ.................................................ประธานที่ประชุม 
                      (ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร) 
                                            ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ               

              
      ลงช่ือ.................................................เลขานุการที่ประชุม 
                    (นางสาววนิดา ดาราฉาย) 
               กรรมการและเลขานุการบริษัท 
                                                                                                             ผูจดบันทึกการประชุม 
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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี  28 มีนาคม 2555 

ขาพเจาบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 ระหวางเวลา 13.30 น. ถึง 
15.40 น.  เก่ียวกับการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดังตอไปน้ี 

 1.  การเพ่ิมทุน 
  ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 450,000,000 บาท เปน 506,250,000 บาท โดยออกหุนสามัญ
จํานวน 56,250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 56,250,000 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลโดยเปนการเพิ่มทุนในลักษณะดังน้ี 
 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน จํานวนหุน 
 

มูลคาท่ีตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม 
(ลานบาท) 

  แบบกําหนดวัตถุประสงคใน หุนสามัญ 56,250,000 1 บาทตอหุน 56,250,000 
          การใชเงินทุน หุนบุริมสิทธ ิ - - - 

  แบบมอบอํานาจทั่วไป หุนสามัญ - - - 
         (General Mandate) หุนบุริมสิทธ ิ - - - 

 กรณีการเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปทุกขอ ยกเวนขอ 2.2 
 กรณีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปเฉพาะขอ 2.2 ขอ 3 และขอ 4 

 2. การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน  
   2.1  แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน  

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 
 

อัตราสวน 
(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 
(บาทตอหุน) 

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชําระเงินคาหุน 

หมายเหตุ 

ผูถือหุนเดิม 56,250,000 8 : 1 - เพ่ือรองรับการจายหุน
ปนผล 

หุนปนผล 

      
ประชาชน - - - - - 
      
บุคคลใด ๆ  - - - - - 
(ระบุ)............      
.......................      
เพ่ือรองรับการ - - - - - 
แปลงสภาพ/ใช      
สิทธิของตราสาร      
(ระบุ)      

.....................      
- กรณีที่เปนการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนเดิม ใหระบุวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนหรือวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนเพ่ือ
สิทธิในการจองซื้อหุนเพ่ิมทุนดวย  
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- กรณีที่เปนการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด ๆ ใหระบุรายละเอียดของบุคคลดังกลาว ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียนและ
หลักเกณฑการกําหนดราคาขายตอหุน หากเปนนิติบุคคลใหกลาวถึงประเภทกิจการ ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ผูถือหุนรายใหญ 
กรรมการและเจาหนาที่บริหารของนิติบุคคลน้ัน 

- กรณีที่เปนการจัดสรรหุนเพ่ือรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใชสิทธิจองซื้อหุนของตราสารตาง ๆ  เชน หุนกูแปลงสภาพ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได ฯลฯ ใหระบุรายละเอียดของตราสารดังกลาว 
โดยกลาวถึงลักษณะของตราสาร จํานวนหรือมูลคาเง่ือนไข และสาระสําคัญของตราสารดังกลาวดวย (ถามี)  

 2.1.1 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน 

ในกรณีที่หุนสามัญที่เกิดจากการจายหุนปนผลคํานวณออกมาไดเปนเศษหุนนอยกวา 8 หุน บริษัทจะจายเงินปนผลเปนเงิน
สดแทนการจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.125 บาท 

  

  2.2  แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 
จัดสรรใหแก ประเภท

หลักทรัพย 
จํานวนหุน รอยละตอ 

ทุนชําระแลว1/ 
หมายเหตุ  

ผูถือหุนเดิม หุนสามัญ - - - 
 หุนบุริมสิทธ ิ - - - 
เพ่ือรองรับการแปลงสภาพ/  - - - 
ใชสิทธิของใบแสดงสิทธิในการ  - - - 
ซื้อหุนเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได  - - - 
ประชาชน หุนสามัญ - - - 
 หุนบุริมสิทธ ิ - - - 
บุคคลในวงจํากัด หุนสามัญ - - - 
 หุนบุริมสิทธ ิ - - - 

         1/  รอยละตอทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  

    3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน/วิสามัญผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 
 กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการ

ประชุมไบเทค ช้ัน 2 หองประชุม 218-219 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนน บางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โดย 
 กําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนต้ังแตวันที่................................. จนกวา

การประชุมผูถือหุนดังกลาวจะแลวเสร็จ 

 กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ในวันที่ 11 เมษายน 2555 และใหรวบรวมรายช่ือตาม ม.225 
ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 เมษายน 2555  

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน ตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของ และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถามี)         
บริษัทฯจะดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนตอกระทรวงพาณิชยและยื่นขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยฯเพ่ือใหรับหุนเพ่ิมทุน (หุน

ปนผล) เปนหุนจดทะเบียนเพื่อทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯตอไป 
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5.  วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนท่ีเพ่ิม 
5.1 เพ่ือรักษาเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคลองทางการเงินของบริษัท 
5.2 เพ่ือจัดสรรหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิม เปนผลตอบแทนในการลงทุนแกผูถือหุนแทนการจายปนผลเปนเงินสด 

 

6. ประโยชนท่ีบริษัทจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 
 6.1 เพ่ิมสภาพคลองในหุนของบริษัท 
6.2 เพ่ือรักษาสภาพคลองของทุนหมุนเวียนของบริษัท 

 

7. ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 
 7.1 นโยบายเงินปนผล 
  บริษัทมีนโยบายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ ในแตละงวดบัญชี หลังจากหัก

ภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตาง ๆ (โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม) 
 7.2 ผูถือหุนที่มีรายช่ือ ณ วันที่ทําการปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายปนผลในแตละป มีสิทธิไดรับเงินปนผลจากการดําเนินงานในป

น้ันๆ  
 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจําเปนสําหรับผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

  - ไมมี - 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 
ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 

1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 28 มีนาคม 2555 
2 กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน (Record Date) 11 เมษายน 2555 
3 รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุด

ทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน 
12 เมษายน 2555 

4 วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 26 เมษายน 2555 
5 กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรบัหุนปนผลและเงินสดปนผล 8 พฤษภาคม 2555 
6 รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปด สมุด

ทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลและเงินสดปนผล 
9 พฤษภาคม 2555 

7 วันจายหุนปนผลและเงินสดปนผล ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 

 

 บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 

    ลายมือช่ือ.............................................................. กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
    (นางสาววนิดา  ดาราฉาย) 

                                             กรรมการ 



ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9) 
 

 

ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

ชื่อ-ชื่อสกุล นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ 

ตําแหนงในบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

อายุ    63  ป 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี สาขาการเงินการคลัง  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผานการอบรม   Director Accreditation Program (DAP) year 2005 IOD) 
โครงการสัมมนาผูบริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุน 8 (FINEX’8) 
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 
Syndicated Loans 
The Euro Money Institute Hong Kong 
 BOURSE GAME ASIA Singapore 
ผูจัดการ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) รุน 28 

ตําแหนงงานในปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ประวัติการทํางาน    
2542 – 2551   รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ2 ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
2551 – 2551   กรรมการ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด 
2549 – 2551   กรรมการ บริษัท หลักทรัพย บีที จํากัด 
2548 – 2549   กรรมการ บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนบีที จํากัด 
2542 – 2548   กรรมการ บริษัท บีทีประกันภัย จํากัด 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง กรรมการบริษัท 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา เน่ืองจากบริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ ความรู 
ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาความเปนอิสระตามนิยาม
ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เปนตัวแทน หรือไดรับการเสนอช่ือจากผูถือ
หุน จากน้ันคณะกรรมการจึงนํารายช่ือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง  



ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9) 
 

 

การถือหุนในบริษัท   ไมมี 

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน   

กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน  

2552 – ปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
 
กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน   
2552 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทย-นิจิเวนเจอร จํากัด 
2551 – ปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด 
 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี 

จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป 1 วาระ / 2 ป 10  เดือน 

การเขารวมประชุมป 2554  1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท   8/8 ครั้ง 

 2. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  8/8 ครั้ง  

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ไมมี 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี ตามหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัท 

1) เปนบุคคลที่ถือหุนในบริษัท ฯ ไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ฯ 

2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมท้ังไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปนผูมีอํานาจใน
การควบคุมของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีความสัมพันธ 
ในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอนไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรอืผูถือหุนรายใหญ หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน
ลักษณะที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระ โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไม
นอยกวา 1 ป กอนไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ  

4) ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
และไมไดรับแตงต้ังเปนตัวแทน เพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร หรือผูหุนรายใหญ 



ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9) 
 

 

5) เปนบุคคลที่มีความรู ประสบการณ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นไดโดยอิสระ ไมอยูภายใตอิทธิพลของ
กลุมบุคคลใด ๆ   

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ  เทากับขอกําหนดขั้นตํ่า ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  

ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

1) ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรอืบริษัทยอย 

2) ไมมีความสัมพันธกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2  ปที่ผาน
มา  

• ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา ที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

• ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชนผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย 

• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ  

การมี / ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชุมสามัญผูถือหุนป  2555: 

เปนกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการ
เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

 

 

 

 



ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9) 
 

 

ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

ชื่อ-ชื่อสกุล   นายเจษฎา   พรหมจาต  

ตําแหนงในบริษัท   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

อายุ    50 ป 

วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต 

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผานการอบรม   Director Certification Program (DCP) year 2004 (IOD) 

    Company Secretary Program (CSP) year 2004 (IOD) 

ตําแหนงงานในปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ประวัติการทํางาน    

ก.พ. – พ.ย.2552   ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท โรงพยาบาล ปยะเวท จํากัด (มหาชน) 

2549 – ก.พ. 2551   กรรมการ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด 

กรรมการ บริษัท เอ็ม แอนด ดี เอนเตอรเทนเมนท จํากัด 

กรรมการ บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

2547 – ก.พ. 2551   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) 

2546 – 2547   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) 

2543 -2550   ผูจัดการสํานักประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด 

2542 – 2543   ผูจัดการทั่วไป บริษัท ชูไก จํากัด   

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง กรรมการบริษัท 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา เน่ืองจากบริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ ความรู 
ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาความเปนอิสระตามนิยาม
ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เปนตัวแทน หรือไดรับการเสนอช่ือจากผูถือ
หุน จากน้ันคณะกรรมการจึงนํารายช่ือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง  



ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9) 
 

 

การถือหุนในบริษัท   ไมมี 

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน   

กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

ธ.ค.2552 – ปจจบุัน  หัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน (CFO) บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

มี.ค. 2551 – ปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

 
กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน   
มี.ค. 2551 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท ดีแลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี 

จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป 2 วาระ / 4 ป 

การเขารวมประชุมป 2554  1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท   7/8 ครั้ง 

 2. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  7/8 ครั้ง  

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา  5 ปท่ีผานมา ไมมี 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี ตามหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัท 

1) เปนบุคคลที่ถือหุนในบริษัท ฯ ไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ฯ 

2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมท้ังไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปนผูมีอํานาจใน
การควบคุมของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีความสัมพันธ 
ในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอนไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในการเงินและการ
บริหารงานของบริษทั ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญ หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน
ลักษณะที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระ โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไม
นอยกวา 1 ป กอนไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ  

4) ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
และไมไดรับแตงต้ังเปนตัวแทน เพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร หรือผูหุนรายใหญ 



ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9) 
 

 

5) เปนบุคคลที่มีความรู ประสบการณ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นไดโดยอิสระ ไมอยูภายใตอิทธิพลของ
กลุมบุคคลใด ๆ   

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ  เทากับขอกําหนดขั้นตํ่า ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  

ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

1) ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรอืบริษัทยอย 

2) ไมมีความสัมพันธกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2  ปที่ผาน
มา  

• ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา ที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

• ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชนผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย 

• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ  

การมี / ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชุมสามัญผูถือหุนป 2555 : 

เปนกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการ
เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

 

 

 

 

 



ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9) 
 

 

ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

ช่ือ-ช่ือสกุล   นางสาวนทีพร ดวงสวัสด์ิ 

ตําแหนงในบริษัท   ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ 

อายุ    51 ป 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

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

ตําแหนงงานในปจจุบัน  ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ 

ประวัติการทํางาน    

1 พ.ค. 2550 – ส.ค. 2551  รักษาการกรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 

2539 – เม.ย. 2550   กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด   

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง กรรมการบริษัท 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา เน่ืองจากบริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ ความรู 
ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด  โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เปนตัวแทน 
หรือไดรับการเสนอช่ือจากผูถือหุน จากนั้นคณะกรรมการจึงนํารายช่ือเสนอตอที่ประชุมผู
ถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง  

การถือหุนในบริษัท   รอยละ  4.44  

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน   

กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

2547 – ปจจุบัน   ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

 



ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9) 
 

 

กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

2547 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด 

กรรมการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 

กรรมการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 

2549 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 

ก.ย. 2551 – ปจจุบัน  รักษาการกรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท  จํากัด 

 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี 

จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป 3 วาระ / 6 ป 11  เดือน  

ประวัติการเขารวมประชุม  ในรอบป 2554 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท   8/ 8  ครั้ง 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ไมมี 

การมี / ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชุมสามัญผูถือหุนป  2555 : 

เปนกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการ
เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

 

 

 

 

 

 



ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9) 
 

 

ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

ชื่อ-ชื่อสกุล   นางสาววนิดา ดาราฉาย 

ตําแหนงในบริษัท   ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ 

อายุ    44  ป 

วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

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

Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD) 

Company Secretary Program (CSP) year 2005 (IOD) 

ตําแหนงงานในปจจุบัน  ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ   

ประวัติการทํางานและตําแหนงงานในปจจุบัน     

กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

2547 – ปจจุบัน   ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จํากัด  (มหาชน) 

 

กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

2549 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท เดอะเครนเซอรวิส จํากัด 

2544 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท เดอะเครนแหลมฉบัง จํากัด 

กรรมการ บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด 

กรรมการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง กรรมการบริษัท 

 



ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9) 
 

 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา เน่ืองจากบริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ ความรู 
ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด  โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เปนตัวแทน 
หรือไดรับการเสนอช่ือจากผูถือหุน จากนั้นคณะกรรมการจึงนํารายช่ือเสนอตอที่ประชุมผู
ถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง  

การถือหุนในบริษัท   รอยละ  4.44 

จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป  3 วาระ / 6 ป  11 เดือน.   

ประวัติการเขารวมประชุม  ในรอบป 2554 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท   8/ 8  ครั้ง 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ไมมี  

การมี / ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชุมสามัญผูถือหุนป  2555 : 

เปนกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการ
เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบังคับของบริษัท สวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน   :   สิ่งท่ีสงมาดวย 5   หนาท่ี 1/2 

หมวดท่ี 6 การประชุมผูถือหุน 
 
ขอ 43. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่เดือน นับแตวันสิ้นสุด

ของรอบปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หากผูถือหุน

รวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหน่ึงในหาของจาํนวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา
ยี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะ
เขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุ
เหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ีคณะกรรมการตองจัด
ใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหน่ึงเดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 
ขอ 44. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปน
เรื่องที่เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน และนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวัน กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอก
กลาวนัดประชุม ในหนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน 

 
ขอ 45. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การ

มอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
จํากัดกําหนดโดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานที่ประชุม
กอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปน้ี 
ก. จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะนั้นถืออยู 
ข. ช่ือผูรับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ขอ 46. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา

คนหรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน และตองมีหุนนับ
รวมกันไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึงช่ัวโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัด เพราะผูถือหุนรอง
ขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ให
นัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวัน กอนวันประชุม ในการประชุม
ครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 



ขอบังคับของบริษัท สวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน   :   สิ่งท่ีสงมาดวย 5   หนาท่ี 2/2 

ขอ 47. ประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปนประธาน
ในที่ประชุม 

 
ขอ 48. มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

48.1 การวินิจฉัยช้ีขาดหรือลงมติของท่ีประชุมผูถือหุน ใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไมวา
การออกเสียงลงคะแนนน้ันจะกระทําดวยวิธีใด ใหนับหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียงเสมอ 

48.2 ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

48.3 ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคล
อื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ

บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ 
การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบงัคับของบริษัท 
(จ) การควบบริษัทหรือการเลิกบริษัท 
(ฉ) การออกหุนกู 

ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 
 

ขอ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังตอไปน้ีเปนอยางนอย 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 
(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 
(3) อนุมัติจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการเพ่ือออกตามวาระ 
(5) แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท 
(6) กิจการอื่น ๆ 

 
ขอ 50. บริษัทตองยื่นบัญชีรายช่ือผูถือหุนที่มีอยูในวันประชุมสามัญประจําป โดยระบุช่ือ สัญชาติ ที่อยู จํานวนหุนที่

ถือและเลขท่ีใบหุนตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดภายในหน่ึงเดือน นับแตวันเสร็จการประชุม 



สิ่งท่ีสงมาดวย 6  หนาท่ี  1 จากจํานวน  3 หนา 

   

 
หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุน และการมอบฉันทะ 
 

หลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม 

1. กรณีเขาประชุมดวยตนเอง 

1.1. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ 

1.2. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวตางดาว หรือหนังสือเดินทาง 

1.3. ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

ก สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลฉบับปจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา ซึ่งรับรอง
สําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจที่มาเขารวมประชุม 

ข สําเนาบัตรประชาชน (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเปนบุคคลตางดาว) ของกรรมการผูมีอํานาจ 
ตามขอ ก พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการดังกลาว 

1.4. ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในตางประเทศ 

ก หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผูมีอํานาจและอํานาจกรรมการ ซึ่งออกโดย
หนวยงานราชการที่เก่ียวของ พรอมรับรองโดยโนตารี่พับลิค 

ข สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการท่ีมาเขารวมประชุมพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการดังกลาว 

 

2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน 

ข สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 

ค สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ 

2.2. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว 

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน 

ข สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมอบฉันทะ 

ค สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลตาง
ดาว) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ 

2.3. ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน 

ข สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลฉบับปจจุบันของผูมอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจและลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

ค สําเนาบัตรประชาชน (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลตางดาว) ของกรรมการผูลง
นามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

ง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลตาง
ดาว) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ 

 



สิ่งท่ีสงมาดวย 6  หนาท่ี  2 จากจํานวน  3 หนา 

   

2.4. ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในตางประเทศ 

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน 

ข หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของผูมอบฉันทะแสดงช่ือกรรมการผูมีอํานาจและอํานาจ
กรรมการ ซึ่งออกโดยหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ พรอมรับรองโดยโนตารี่พับลิค 

ค สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผู
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

ง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลตาง
ดาว) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ 

 
 
 
 

การลงทะเบียน 
 

เจาหนาที่บริษัท จะเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง หรือต้ังแตเวลา 12.25 – 14.25 น. เปนตนไป 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งท่ีสงมาดวย 6  หนาท่ี  3 จากจํานวน  3 หนา 

   

 
วิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2555 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

ผูถือหุน บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

มาดวยตนเอง 

 
ผูรับมอบฉันทะ 

ไมใช 

แสดงบัตรประจําตัว/แสดงใบลงทะเบียน 

ใช 
แสดงหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว 

ผูมอบและผูรับมอบ /แสดงใบลงทะเบียน 

ตรวจเอกสารและลงทะเบียน 

ลงนาม ณ จุดลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

                   เขาหองประชุม 

ประธานเปดประชุมเม่ือจํานวนผูถือหุนครบตามหลักเกณฑ 

(เร่ิมประชุมเวลา 14.30 น) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ 

กรณีมีผูตองการคัดคานหรืองดออกเสียงในวาระใด ๆ ใหยกมือ 

และกรอกบัตรลงคะแนน 

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูคัดคาน หรืองดออกเสียง 

และสรุปผลคะแนน 

ประธานกลาวผลสรุปคะแนนตอที่ประชุม 



 

  

แบบ ก 

อากรแสตมป 20 บาท 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ 
       เขียนที่ .................................................................. 

       วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............ 

(1) ขาพเจา ...................................................................................................... สัญชาติ ................................................. อยู

บานเลขที่ ........................................ ถนน ................................................ ตําบล / แขวง ............................................................ อําเภอ / เขต 

............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย ....................... 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ....................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................. เสียง ดังนี้ 

หุนสามัญ .................................. หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................... เสียง 

หุนบุริมสิทธิ ............................... หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................... เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให 

(1) ................................................................. อายุ .................. ป อยูบานเลขที่ ................................................. ถนน 

.......................................... ตําบล / แขวง ............................................................ อําเภอ / เขต ............................................ จังหวัด 

....................................................... รหัสไปรษณีย ....................... หรือ 

(2) ................................................................. อายุ .................. ป อยูบานแลขที่ ................................................. ถนน 

.......................................... ตําบล / แขวง ............................................................ อําเภอ / เขต ............................................ จังหวัด 

....................................................... รหัสไปรษณีย ....................... หรือ 

(3) ................................................................. อายุ .................. ป อยูบานแลขที่ ................................................. ถนน 

.......................................... ตําบล / แขวง ............................................................ อําเภอ / เขต ............................................ จังหวัด 

....................................................... รหัสไปรษณีย .......................   

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ใน

วันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 หองประชุม 218-219 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้นใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

 

ลงช่ือ  ผูมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

หมายเหตุ  

1 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน

หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2 ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ถือโดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ถือไวได 



 

  

แบบ ข 

อากรแสตมป 20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ 
       เขียนที่ .................................................................. 

       วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............ 

(1) ขาพเจา ............................................................................................... สัญชาติ ....................................................... อยู

บานเลขที่ ........................................ ถนน ................................................ ตําบล / แขวง .................................................................. อําเภอ / 

เขต ............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย ....................... 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ....................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................. เสียง ดังนี้ 

หุนสามัญ .................................. หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................... เสียง 

หุนบุริมสิทธิ ............................... หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................... เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให 

(1) .......................................................................... อายุ ............... ป อยูบานแลขที่ ............................................. ถนน 

.......................................... ตําบล / แขวง ................................................... อําเภอ / เขต .............................................................. จังหวัด 

....................................................... รหัสไปรษณีย ....................... หรือ 

(2) .......................................................................... อายุ ............... ป อยูบานแลขที่ ............................................. ถนน 

.......................................... ตําบล / แขวง ................................................... อําเภอ / เขต .............................................................. จังหวัด 

....................................................... รหัสไปรษณีย ....................... หรือ 

(3) .......................................................................... อายุ ............... ป อยูบานแลขที่ ............................................. ถนน 

.......................................... ตําบล / แขวง ................................................... อําเภอ / เขต .............................................................. จังหวัด 

....................................................... รหัสไปรษณีย .......................  

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ใน

วันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 หองประชุม 218-219 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

 วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 และรับรองรายงานประจําป 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 

 

 

 



 

  

 วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2554 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย    

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2554 และพิจารณาอนุมัติการจายปนผลเปนหุนสามัญและเงินสด   

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน จากเดิม 450,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 506,250,000 บาท โดยการ

ออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 56,250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับหุนปนผล 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 7 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา แตงต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและ

กรรมการใหมทั้งชุด ตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา กับการแตงต้ังกรรมการบางรายดังนี้ 

  1. นายสุรินทร เปรมอมรกิจ  

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

2. นายเจษฎา พรหมจาต  

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

3. นางสาวนทีพร ดวงสวัสด์ิ  

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

4. นางสาววนิดา ดาราฉาย  

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 10 เร่ือง พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2555 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 



 

  

 วาระท่ี 11 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2555 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 12 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม

ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

 

 

ลงช่ือ  ผูมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

 

 

หมายเหตุ  

1 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2 ในกรณีที่วาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข ตามแนบ 



 

  

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 

หองประชุม 218-219 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

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

 

 

 วาระท่ี ....................... เร่ือง ............................................................. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี ....................... เร่ือง ............................................................. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี ....................... เร่ือง ............................................................. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี ....................... เร่ือง ............................................................. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี ....................... เร่ือง ............................................................. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 



 

  

แบบ ค 

อากรแสตมป 20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ 
       เขียนที่ .................................................................. 

       วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............ 

(1) ขาพเจา .................................................................................................................................................................. สํานักงาน

ต้ังอยูเลขที่ ............................... ถนน ........................................................ ตําบล / แขวง .................................................... อําเภอ / เขต 

............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย ....................... 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ ..................................................................................................... ซ่ึงเปนผู

ถือหุนของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................... เสียง ดังนี้ 

หุนสามัญ .................................. หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................... เสียง 

หุนบุริมสิทธิ ............................... หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................... เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให 

(1) ..................................................................................................................... อายุ ....................................... ป อยูบาน

แลขที่ ........................................... ถนน ...................................................... ตําบล / แขวง ...................................................... อําเภอ / เขต 

............................................ จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย ....................... หรือ 

(2) ..................................................................................................................... อายุ ....................................... ป อยูบาน

แลขที่ ........................................... ถนน ...................................................... ตําบล / แขวง ...................................................... อําเภอ / เขต 

............................................ จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย ....................... หรือ 

(3) ..................................................................................................................... อายุ ....................................... ป อยูบาน

แลขที่ ........................................... ถนน ...................................................... ตําบล / แขวง ...................................................... อําเภอ / เขต 

............................................ จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย .......................  

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ใน

วันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 หองประชุม 218-219 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้ 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 มอบฉันทะบางสวน คือ 

  หุนสามัญ .................................. หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ......................... เสียง 

  หุนบุริมสิทธิ์ ............................... หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ......................... เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด ....................................................... เสียง 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

 วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย .............. เสียง  ไมเห็นดวย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 และรับรองรายงานประจําป 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย .............. เสียง  ไมเห็นดวย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 



 

  

 วาระที่  3  เ ร่ือง  พิจารณาอนุมั ติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย .............. เสียง  ไมเห็นดวย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2554 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย    

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย .............. เสียง  ไมเห็นดวย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2554 และพิจารณาอนุมัติการจายปนผลเปนหุนสามัญ

และเงินสด   

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย .............. เสียง  ไมเห็นดวย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน จากเดิม 450,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 506,250,000 บาท 

โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 56,250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับหุนปนผล 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย .............. เสียง  ไมเห็นดวย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย .............. เสียง  ไมเห็นดวย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่ เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการ 

จายหุนปนผล 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย .............. เสียง  ไมเห็นดวย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา แตงต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและ

กรรมการใหมทั้งชุด ตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา กับการแตงต้ังกรรมการบางรายดังนี้ 

  1. นายสุรินทร เปรมอมรกิจ 

 เห็นดวย .............. เสียง  ไมเห็นดวย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

2. นายเจษฎา  พรหมจาต 

 เห็นดวย .............. เสียง  ไมเห็นดวย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

3. นางสาวนทีพร ดวงสวัสด์ิ  

 เห็นดวย .............. เสียง  ไมเห็นดวย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 



 

  

4. นางสาววนิดา ดาราฉาย  

 เห็นดวย .............. เสียง  ไมเห็นดวย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี 10 เร่ือง พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2555 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย .............. เสียง  ไมเห็นดวย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี 11 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2555 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย .............. เสียง  ไมเห็นดวย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี 12 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย .............. เสียง  ไมเห็นดวย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม

ถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนสียงของผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ  ผูมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

 

 



 

  

หมายเหตุ  

1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

2 หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  

3 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน

หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4 ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

  

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 

หองประชุม 218-219 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

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

 

 

 วาระท่ี ....................... เร่ือง ............................................................. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย .............. เสียง  ไมเห็นดวย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี ....................... เร่ือง ............................................................. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย .............. เสียง  ไมเห็นดวย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี ....................... เร่ือง ............................................................. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย .............. เสียง  ไมเห็นดวย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี ....................... เร่ือง ............................................................. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย .............. เสียง  ไมเห็นดวย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี ....................... เร่ือง ............................................................. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย .............. เสียง  ไมเห็นดวย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 



 

  

 

อากรแสตมป 20 บาท 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ 

       เขียนที่ .................................................................. 

       วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............ 

 ขาพเจา ...................................................................................................... สัญชาติ ......................................................... อยู

บานเลขที่ ................................................... ถนน ....................................................... ตําบล / แขวง ................................................ อําเภอ / 

เขต ............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย ....................... 

 เปนผูถือหุนของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) จํานวนหุน ................................................ หุน 

 ขอมอบฉันทะให 

นายวัชรินทร ดวงดารา ในฐานะดํารงตําแหนงเปน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอ บ อายุ    52    ป อยูบานเลขที่       

7 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-1 ถนนนาคนิวาส  แขวง     ลาดพราว     เขต     ลาดพราว    จังหวัด      กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย      10230  ซ่ึง

เปนผูที่ไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 หอง

ประชุม 218-219 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้นใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

 

 

 

ลงช่ือ  ผูมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

 



ขอมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ  : สิ่งท่ีสงมาดวย 8 
 

 

ขอมูลกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบการมอบฉันทะ 
(กรณีมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉนัทะ) 

 
ชื่อ-ชื่อสกุล  นายวัชรินทร ดวงดารา  
 
ตําแหนงในบริษัท  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
อายุ   52 ป 
 
วุฒิการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต (มธ.) เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา) 
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร) 
    
ท่ีอยูปจจุบัน 7 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-1 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพราว เขตลาดพราว 

กรุงเทพมหานคร 10230 
       
ผานการอบรม   Director Accreditation Program (DAP) year 2004 (IOD)  
   Director Certification Program (DCP) year 2006 (IOD) 
  

ตําแหนงงานในปจจุบัน    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
ประวัติการทํางาน          
2554 – ปจจุบัน   ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร(สายงานกฎหมาย) บมจ.บัตรกรุงไทย 
2551 – ปจจุบัน  ผูจัดการฝายอาวุโส สายงานคดี  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
2549 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
2547 – 2550  ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ในบมจ.   

  หลายแหง 
2542 – 2547  บริษัทบริหารหน้ีของกองทุนรวมฯ ในกลุม บงล.เกียรตินาคิน 
2538 – 2541  บ.เอ็มไทยฯ บริหารหน้ีมีปญหาของสถาบันการเงิน 
2525 – 2538  บงล.ธนชาติ และ บงล.เอกชาติ 
 
การถือหุนในบริษัท  ไมมี  
 
ประวัติการเขารวมประชุม 1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิัท  6/8  ครั้ง 
ในรอบป 2554  2. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/8  ครั้ง 
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ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา   ไมมี 
  
การมี / ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชุมสามัญผูถือหุนป 2555 : ไมมี 

 








