
  
   

 
วันที่  28  มีนาคม  2556 

  
เรื่อง        ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
 
เรียน       ทานผูถือหุน กรรมการ  บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่สงมาดวย : 

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 
3. รายงานประจําป 2555 ในรูปแบบ CD-ROM 
4. ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก

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

 
 ดวยมติคณะกรรมการบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556  ไดมีมติใหเรียก
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556  ในวันจันทรที่ 29  เมษายน 2556  เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค  ช้ัน 2  หองประชุม  222 - 223  ต้ังอยูเลขที่  88  ถนนบางนา-ตราด กม. 1  แขวงบางนา   เขตบางนา   
กรุงเทพ 10260   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้  
  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2555  เม่ือวันที่ 26  เมษายน  2555 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2555 ไดบันทึกรายงานการประชุมไวครบถวน จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกลาว พรอมกันนี้ไดแนบสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 มาพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมครั้งนี้ดวย 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, 2715-0055 
อีเมล  boardoffice@chukai.co.th 



วาระที่ 2  พิจารณารับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2555 และรับรองรายงานประจําป 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบ
ป 2555 โดยรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2555 ของบริษัทในเรื่อง “การวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงาน”   หนาที่ 53 ถึงหนาที่ 54 และอนุมัติรายงานประจําปของบริษัท ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมครั้งนี้แลว ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทและ
บริษัทยอยไดผานการตรวจสอบ และลงนามรับรองจาก นายบรรจง  พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีของบริษัท  เอเอ็นเอส 
ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว โดยปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจําป 2555 ของบริษัท หนาที่ 55 ถึงหนาที่ 112 โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้       
(หนวย : ลานบาท) 
 
  รายการ     2554   2555  
สินทรัพยรวม                  2,015.80               2,799.49 
หนี้สินรวม                  1,066.67               1,664.89 
สวนของผูถือหุนของบริษัท     949.13               1,134.60 
รายไดรวม      956.40               1,276.48 
กําไรสุทธิ        98.72    191.72 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)         0.20       0.38  
 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2555 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 
 วัตถุประสงคและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทขอ 56 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุน
สํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละสิบ ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนสํารองแลว 22,511,217.42  บาท 
คิดเปนรอยละ 4.45 ของทุนจดทะเบียน  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 146,046,482.33 
บาท เปนเงินสํารองตามกฎหมาย  7,302,324.12 หรือรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ รวมเปนเงินสํารองสะสมจํานวน 
22,511,217.42 หรือรอยละ 4.45 ของทุนจดทะเบียน 
 
 
 
 
 



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจายปนผลประจําป 2555 และพิจารณาอนุมัติการจายปนผลเปนหุนสามัญและเงินสด 
 บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา ไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการในแตละงวดบัญชี หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดย
การจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาว
จะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการตางๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอื่นใน
อนาคตดวย ทั้งนี้บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม  2555 สําหรับ
งบการเงินเฉพาะกิจการเปนจํานวนเงิน 146,046,482.33 บาท 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติจายปนผลเปนหุนสามัญและเงินสดดังนี้ 
 
 5.1   จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 72,321,422 หุน ( เจ็ดสิบสองลานสามแสนสองหมื่น
หนึ่งพันสี่รอยยี่สิบสองหุน ) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ( หนึ่งบาท ) ใหแกผูถือหุนใน อัตรา 7 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนปน
ผล รวมเปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 72,321,422 บาท ( เจ็ดสิบสองลานสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่รอยยี่สิบสองบาท ) หรือคิด
เปนอัตราการจายเงินปนผล 0.14285714 บาทตอหุน ในกรณีที่มีเศษหุนต่ํากวา 7 หุน บริษัทฯจะจายเงินปนผลเปนเงินสด
แทนการจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.14285714 บาท 
 5.2   จายปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.01587302 บาทตอหุน เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จายที่เกิดจากการจายปนผล
เปนหุนสามัญ โดยคํานวณจากมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
 ทั้งนี้ ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลในรูปหุนสามัญและเงินสด รวมเปนจํานวน 0.15873016 บาทตอหุน รวมเปนเงิน
ที่บริษัทฯ ตองจายในครั้งนี้ไมเกิน 80,357,140 บาท ( แปดสิบลานสามแสนหาหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยสี่สิบบาท )  และเปนไป
ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 10 ของเงินไดจากเงินปนผลรวมดังกลาว โดยจะทําการหักภาษีจาก
เงินปนผลที่จายเปนเงินสด 
 ขอมลูการเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา 

ป 2555 ป 2554 

อนุมัติจายปนผลเปนหุนปนผล และเงินสด ดังนี้ 
1) จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท จํานวน

ไมเกิน 72,321,422 หุน ใหกับผูถือหุนใน
อัตรา 7 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนปนผลหรือคิด
เปนอัตราการจายเงินปนผล 0.14285714 บาท
ตอหุน 

2) จายปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.01587302 
บาท ตอหุน  

ทั้งนี้ ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลในรูปหุนสามัญและ
เงินสด รวมเปนจํานวน 0.15873016 บาทตอหุน คิด
เปนรอยละ 55.02 ตอกําไรสุทธิ และเปนไปตาม
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท  

อนุมัติจายปนผลเปนหุนปนผล และเงินสด ดังนี้ 
3) จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท จํานวน

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

4) จายปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.01388889 
บาท ตอหุน  
 

ทั้งนี้ ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลในรูปหุนสามัญและ
เงินสด รวมเปนจํานวน 0.13888889 บาทตอหุน  คิด
เปนรอยละ 71.36 ตอกําไรสุทธิ และเปนไปตาม
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท  



โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลและเงินสดปนผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และใหรวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2556  และกําหนดจายหุนปน
ผลและเงินสดภายใน วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 
 ทั้งนี้ การจายปนผลดังกลาวจะดําเนินการ ภายหลังจากที่บริษัทฯไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนรวมถึงมีการ 
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 506,250,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 506,249,953 บาท โดย
เปนการตัดหุนสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจายหุนปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2554 จํานวน 47 
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 506,250,000 บาท (หารอยหกลานสองแสนหาหมื่นบาท) เปนทุนจดทะเบียนใหม 
506,249,953 บาท (หารอยหกลานสองแสนสี่หมื่นเกาพันเการอยหาสิบสามบาท) โดยเปนการตัดหุนสามัญที่คงเหลือจาก
การจัดสรรเพื่อรองรับการจายหุนปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2554 จํานวน 47 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้  

ขอ 4 ทุนจดทะเบียนรวม  : 506,249,953 บาท (หารอยหกลานสองแสนสี่หมื่นเกาพันเการอย
               หาสิบสามบาท) 

 แบงเปน   : 506,249,953 หุน   (หารอยหกลานสองแสนสี่หมื่นเกาพันเการอย 
         หาสิบสามหุน) 

 มูลคาหุนละ  :  1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน 
 หุนสามัญ  : 506,249,953 หุน   (หารอยหกลานสองแสนสี่หมื่นเกาพันเการอย 
                     หาสิบสามหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ์  :     - หุน 

 ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข และเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 506,249,953 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 578,571,375 บาท โดย
การออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 72,321,422 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับหุนปนผล และพิจารณา
อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 506,249,953 บาท (หารอยหกลานสองแสนสี่หมื่นเกาพันเการอยหาสิบสามบาท)  
เปนทุนจดทะเบียนใหม 578,571,375 บาท (หารอยเจ็ดสิบแปดลานหาแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามรอยเจ็ดสิบหาบาท) เพื่อ
รองรับการจายหุนปนผล โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 72,321,422 หุน (เจ็ดสิบสองลานสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่



รอยยี่สิบสองหุน)  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้  

 
    ขอ 4 ทุนจดทะเบียนรวม  : 578,571,375 บาท (หารอยเจ็ดสิบแปดลานหาแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน 
                สามรอยเจ็ดสิบหาบาท) 

แบงเปน   : 578,571,375 หุน   (หารอยเจ็ดสิบแปดลานหาแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน 
          สามรอยเจ็ดสิบหาหุน) 

 มูลคาหุนละ  :  1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน 
 หุนสามัญ  : 578,571,375 หุน   (หารอยเจ็ดสิบแปดลานหาแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน 

          สามรอยเจ็ดสิบหาหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ์  :     - หุน 
  
 ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข และเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมท่ีเกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล 
   

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 72,321,422 หุน (เจ็ดสิบสองลานสามแสนสองหมื่น
หนึ่งพันสี่รอยยี่สิบสองหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการจายหุนปนผล 

 
วาระที่ 9 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทขอ 22 ซึ่งกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน
สามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม สําหรับปนี้กรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระ จํานวน 3 ทานประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

 1)  นายธงไชย    แพรรังสี  กรรมการ 
 2)  นายวัชรินทร  ดวงดารา  กรรมการและกรรมการอิสระ 
 3)  นางสาวจิราภรณ แพรรังสี  กรรมการ 

 ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดขึ้น รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจําป 2555 หนาที่ 25 และ
เทากับขอกําหนดขั้นต่ําของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพยฯ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอแตงตั้งไมเปนกรรมการที่มีสวน
รวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ไมเปนผูบริหารวิชาชีพ ไมมีความสัมพันธ
ทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ กับบริษัทและบริษัทยอย หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 



 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระเปนผูมีความรูความสามารถ
อันเปนประโยชนแกบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระทั้ง 3 ทาน ขางตน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทมีหลักเกณฑ  
และวิธีการในการสรรหาปรากฏตามแบบแสดงรายการประจําป (56-1) สวนที่ 1 หนาที่ 35 ภายใตหัวขอ 8.2 เรื่องการสรร
หา กรรมการและผูบริหาร ทั้งนี้ บริษัทไดแนบประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4 
 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2556  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ :  ตามขอบังคับบริษัทขอ 41 ซึ่งกําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการ
ปฏิบัติหนาที่ ซึ่งคาตอบแทนไดแก เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น
เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 ใหสอดคลองกับคาตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและไดเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายไดและกําไรสุทธิใกลเคียงกัน โดยอัตราคาตอบแทนราย
เดือน คาเบี้ยประชุมตอครั้ง ของป 2556 เทากับป 2555 ที่ผานมา สวนบําเหน็จกรรมการของป 2556 ใหกรรมการพิจารณา
จัดสรรตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งป จะตองไมเกินวงเงิน 5.0 ลานบาท ซึ่งเทากับป 2555 ที่ผานมา  และได
ผานการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 แลว  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

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 ใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบําเหน็จตามความเหมาะสมใหกับ
กรรมการทุกตําแหนง แตทั้งนี้ ผลตอบแทนรวมทั้งป จะตองไมเกินวงเงิน 5.0 ลานบาท  

 สําหรับกรรมการที่ทําหนาที่มากกวา 1 ตําแหนง ใหรับคาตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตําแหนงที่สูง
กวาเพียงตําแหนงเดียว หากกรรมการทานใดที่ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารแลวจะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการ และกรรมการทานใดซึ่งไมสามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม 

 หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทน 
ปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่

เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร สภาพแวดลอม สภาวะเศรษฐกิจ 
และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายไดและกําไรสุทธิใกลเคียง
กัน และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแลว 



ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทเห็นสมควรใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556  ในอัตรา   
คงเดิม ในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาทตอป  เทากับป 2555   
วารที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ :  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่
ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของ
รายงานประจําป 2555  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติให
แตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทเปนอยางดีตลอดมาตั้งแตป 
2547   เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยในรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยปฏิบัติงานเปน
ผูสอบบัญชีใหกับบริษัทเปนระยะเวลา 6 ป และ 3 ป ตามลําดับสําหรับผูสอบบัญชีรายที่ 1 และ 2 ดานลาง โดยมีรายช่ือผูลง
นามตรวจสอบ ดังตอไปนี้ 

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 2555 และป 2556 
          หนวย  : บาท 
 

ป 
คาสอบทาน
สามไตรมาส 

คาตรวจสอบ
ประจําป 

รวมเงินคาสอบ
บัญชี 

คาใชจายอื่น 

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

จริง 

2556 720,000.00 1,280,000.00 2,000,000.00 
ตามที่เกิดขึ้น

จริง 
 

ทั้งนี้ในกรณีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท เอเอ็นเอส ออดิส จํากัด จัดหา 
ผูสอบบัญชีทานอื่น ที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแทน
ผูสอบบัญชีดังกลาวได ซึ่งผูสอบบัญชีผูลงนามตรวจสอบมิไดมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย 
ผูบรหิาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
 พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือ
หุน พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2556 ของ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,200,000.00     
บาท /ป ยังคงเปนอัตราเดียวกีบป 2555  ซึ่งคาสอบบัญชีดังกลาวเปนอัตราที่ใกลเคียงกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะ
ธุรกิจใกลเคียงกัน โดยกําหนดคาสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทยอยเปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 2,000,0000.00 บาท 
 



วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 
............................................................... 
 
 บริษัทกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขาประชุม ต้ังแตวันที่ 12 เมษายน 2556 เปนตนไป 
จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน โดย
พรอมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปดใหลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนตั้งแตเวลา 12.25 น. เปนตนไป 
 
 หากผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรด
กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามที่ไดแนบมาพรอมกันนี้ ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ โดยใหเลือกใช
แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น (ตามสิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 7) ใหครบถวนสมบูรณ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท และใหนําไป
ยื่นตอประธานกรรมการบริษัท หรือผูที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมสามัญผูถือหุนกอนเวลานัด
ประชุมดวย จักขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้บริษัทไดสงหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุนและการมอบฉันทะ 
(ตามสิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 6) ในการประชุมนี้ บริษัทไดเชิญผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเปนอิสระ มาตอบขอหารือตองบ
การเงินของบริษัทดวย 
  

ทั้งนี้  เพื่อใหทานไดประโยชนสูงสุดจากการประชุม 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 เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทหรือฝายบริหารจะไดเตรียมช้ีแจงในวัน
ประชุมสามัญผูถือหุน 
  
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
                                    โดยมติคณะกรรมการ 

 
 
 
                               

          (ผศ.ดร.พิบูลย   ลิมประภัทร) 
                      ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
ของ 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
 
วันที่ประชุม  :  วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 14.30 น. 
สถานที่ประชุม :  หองประชุม 218-219 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 27 ราย และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดรับมอบ 

ฉันทะจากผูถือหุนจํานวน 18 ราย รวมเปนจํานวน 45 ราย เปนจํานวน 339,162,604  
หุน คิดเปนรอยละ 75.37 ของหุนทั้งหมดของบริษัทจํานวน 450,000,000 หุน   

 
ครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 46 
 

เลขานุการที่ประชุมกลาวตอนรับผูถือหุน พรอมแนะนําทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความ
ปลอดภัยของผูเขารวมประชุม และแจงใหที่ประชุมทราบวา เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555 ที่ผานมาบริษัทไดปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555  มีจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 532 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 6 
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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. นางสาวจันทรจิรา แพรรังสี กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 
2. นายสาวจิราภรณ แพรรังสี กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 
3. นางจิตรา ทองสมุทร  ผูจัดการฝายการเงิน 
4. นางสาววิไล นักวิฬา  ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี 

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

 
ประธานกลาวแนะนําที่ปรึกษาทางดานกฎหมายของบริษัทไดแก นายพลกฤษณ กฤษณสุวรรณ  

 
จากนั้น ประธานจึงใหเลขานุการ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 

เลขานุการแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นวา เลขานุการที่ประชุมไดจัดทํา
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่  27 เมษายน 2554 ถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งไดจัดสง
ใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554  

เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
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ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ดวยคะแนน
เสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 

 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง                                  339,162,604 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรอง       - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2554 และรับรองรายงานประจําป  

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบป 2554  ปรากฏในรายงานประจําป 
2554 ของคณะกรรมการ ซึ่งไดจัดพิมพและปรากฏอยูในรายงานหนาที่ 54 ถึงหนาที่ 55 การวิเคราะหฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงาน ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนในรูปแบบ CD ROM พรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  สําหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาโดยสรุปเปนดังนี้     

 
 หนวย : ลานบาท 

ผลการดําเนินงาน ป 2554 
รายไดรวม 956.40 
รายไดจากการขาย 493.20 
รายไดจากการใหบริการเชา 463.20 
ตนทุนขายรวม  350.63 
ตนทุนการใหบริการเชาและขนสงรวม 302.53 
กําไรขั้นตน 303.24 
กําไรสุทธิ 98.72 
สินทรัพยรวม 2,015.80 
หนี้สินรวม 1,066.67 
สวนของผูถือหุน 949.13 

 
เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง

ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2554 รวมถึงรายงานและขอมูลตาง 

ๆ ของบริษัทในรอบป 2554 และรับรองรายงานประจําปของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบดวยคะแนนเสียง                                339,162,604 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับทราบดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
เลขานุการแถลงตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทฯไดจัดสงงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และรายงานของผูสอบบัญชี ไปพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมผูถือหุนแลวนั้น โดยรายละเอียดปรากฏในหนาที่ 56 ถึงหนาที่ 111 จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2554 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบแลว 

เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง                                  339,162,604   เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2554 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 
 เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอบังคับบริษัทขอ 56 กําหนดวา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําป หักออกดวยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน   
 คณะกรรมการมีความเห็นวา ใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการ
ดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวนเงิน 87,588,813.51 บาท 
เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 4,379,440.68 บาท หรือรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ รวมเปนเงินสํารองสะสมจํานวน 
15,208,893.30 บาท หรือรอยละ 3.38 ของทุนจดทะเบียน 

เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม  ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  
2554  ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สําหรับงบการเงนิเฉพาะกิจการ จํานวนเงิน 87,588,813.51 บาท เปนเงินสํารองตามกฎหมาย  
4,379,440.68 บาท หรือรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปน้ี 
  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง                                  339,162,604   เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2554 และพิจารณาอนุมัติการจายปนผลเปนหุนสามัญและเงินสด 
 เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา ไมนอยกวารอยละ 
50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแตละงวดบัญชี หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตางๆ ทุก
ประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยการจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการตาง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึง
ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นในอนาคตดวย ทั้งนี้บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
ถึง 31 ธันวาคม  2554 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการเปนจํานวนเงิน 87,588,813.51 บาท 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณา อนุมัติการจายปนผล
เปนหุนสามัญและเงินสดดังนี้ 
 5.1    จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 56,250,000 หุน (หาสิบหกลานสองแสนหาหมื่น
หุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนใน อัตรา  8 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมเปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 
56,250,000 บาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.125 บาทตอหุน ในกรณีที่มีเศษหุนต่ํากวา 8 หุน บริษัทฯจะจายเงิน
ปนผลเปนเงินสดแทนการจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.125 บาท 
 5.2    จายปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.01388889 บาทตอหุน เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จายที่เกิดจากการจายปน
ผลเปนหุนสามัญ โดยคํานวณจากมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
 ทั้งนี้ ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลในรูปหุนสามัญและเงินสด รวมเปนจํานวน 0.13888889 บาทตอหุน รวมเปนเงิน
ที่บริษัทฯ ตองจายในครั้งนี้ไมเกิน 62,500,001 บาท (หกสิบสองลานหาแสนหนึ่งบาทถวน) และเปนไปตามนโยบายการ
จายเงินปนผลของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 10 ของเงินไดจากเงินปนผลรวมดังกลาว โดยจะทําการหักภาษีจาก
เงินปนผลที่จายเปนเงินสด 
 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลและเงินสดปนผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และใหรวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และกําหนดจายหุนปน
ผลและเงินสดภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 
 ทั้งนี้ การจายปนผลดังกลาวจะดําเนินการ ภายหลังจากที่บริษัทฯไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนรวมถึงมีการจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว 

เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายปนผลจากกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนหุนสามัญของบริษัท และเปนเงินสด 
ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง                                  339,162,604   เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 450,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 506,250,000 บาท โดย
การออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 56,250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับหุนปนผล  

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 450,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 506,250,000 บาท เพื่อรองรับการ
จายหุนปนผล ตามที่ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ผานมา โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 56,250,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท  

 เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 450,000,000 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหม 506,250,000 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล ตามที่ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ผานมา โดยการออก
หุนสามัญใหมจํานวน 56,250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดวยคะแนนเสียงเปน
เอกฉันทดังตอไปนี้ 
  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง                                  339,162,604   เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้  

    ขอ 4 ทุนจดทะเบียนรวม  : 506,250,000 บาท (หารอยหกลานสองแสนหาหมื่นบาท) 
 แบงเปน   : 506,250,000 หุน   (หารอยหกลานสองแสนหาหมื่นหุน) 
 มูลคาหุนละ  :  1 บาท  (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน 
 หุนสามัญ  : 506,250,000 หุน   (หารอยหกลานสองแสนหาหมื่นหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ ์  :     - หุน  
 ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข และเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปน้ี 
  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง                                  339,162,604 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
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ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล 

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 56,250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล  

เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปน้ี 
  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง                                  339,162,604 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหม แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  
 เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทขอ 22 ซึ่งกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสาม
สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม สําหรับปนี้กรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตาม
วาระ จํานวน 4 ทานประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี   
 1) นายสุรินทร เปรมอมรกิจ    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ    
 2) นายเจษฎา พรหมจาต       กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 3) นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์   กรรมการ  และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
 4) นางสาววนิดา ดาราฉาย  กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร   
  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้งกรรมการ     
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระทุกทานกลับเขาเปนกรรมการของบรษิัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนผูที่มีความรูความสามารถ และ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อความกาวหนาของบริษัทมาโดยตลอด   

โดยขอใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคลดังนี้ 
 

9.1 แตงต้ังนายสุรินทร เปรมอมรกิจ ใหดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวานายสุรินทร เปรมอมรกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
กรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 4) 

จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายสุรินทร เปรมอมรกิจ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  
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เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งนายสุรินทร เปรมอมรกิจ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ เปน
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้ 
  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง  339,032,604  เสียง คิดเปนรอยละ 99.9617 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                  130,000 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0383 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
9.2  แตงต้ังนายเจษฎา พรหมจาต  ใหดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาแลวเห็นวานายเจษฎา พรหมจาต   มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการเปนอยางดี
มาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4) 
 จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายเจษฎา พรหมจาต    กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งนายเจษฎา พรหมจาต    กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ เปน
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้ 
  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง  339,032,604  เสียง คิดเปนรอยละ 99.9617 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                  130,000 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0383 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
9.3 แตงต้ังนางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์   ใหดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท   พิจารณาแลวเห็นวานางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์     มีคุณสมบัติเหมาะสม
และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาว
ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4) 
 จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์  กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งนางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์    กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระเปน
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้ 
  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง  339,032,604  เสียง คิดเปนรอยละ 99.9617 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
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ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                  130,000 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0383 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
9.4 แตงต้ังนางสาววนิดา ดาราฉาย  ใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัท   พิจารณาแลวเห็นวานางสาววนิดา ดาราฉาย   มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงกรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญ
ประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4) 
 จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย  กรรมการที่ตองออกจากตําแหนง
ตามวาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย  กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ
เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้ 
  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง  339,032,604  เสียง คิดเปนรอยละ 99.9617 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                  130,000 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0383 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2555 

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาโดยยึดตาม
หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่จะไดรับจากกรรมการ และการเปรียบเทียบกับคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในกลุม
ธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายไดและกําไรสุทธิใกลเคียงกันแลว มีมติใหเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่ออนุมัติคาตอบแทนกรรมการโดยอัตราคาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุมตอครั้ง และบําเหน็จ
กรรมการของป 2555 เทากับป 2554 ที่ผานมาซึ่งผานการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 แลว  ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

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  
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 - เมื่อมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ใหจายบําเหน็จใหกับกรรมการทุกตําแหนง ในอัตรา 1 เทาของเบี้ยประชุม
กรรมการบริษัทที่กรรมการทานนั้นไดรับในแตละป  

สําหรับกรรมการที่ทําหนาที่มากกวา 1 ตําแหนง ใหรับคาตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตําแหนงที่สูง
กวาเพียงตําแหนงเดียว หากกรรมการทานใดที่ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารแลว จะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการอีก และกรรมการซึ่งไมสามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับเบี้ยประชุม และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการในวงเงินไมเกิน 5,000,000  บาทตอป       เพิ่มขึ้นจากป 2554 ที่กําหนดคาตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเกิน 
4,000,000 บาทตอป เพื่อรองรับกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้นในป 2555 เนื่องจากมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนการเฉพาะกิจ และรองรับกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นตอไป  และไดเชิญใหผูถือหุน
ซักถามรายละเอียดขอสงสัยตางๆ  ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

เลขานุการแจงวา ผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุนนับรวมกันได  215,050,000 หุน ถือวาเปนผูมีสวนได
เสียเปนพิเศษในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนราย
เดือนและคาเบี้ยประชุมกรรมการในวาระนี้ จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจํานวนเทากับ 
124,112,604 เสยีง 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2555 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงขางมาก และเกินกวา 2 
ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมดังตอไปน้ี 
  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง  123,982,604  เสียง คิดเปนรอยละ 99.8953 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                  130,000 เสียง คิดเปนรอยละ    0.1047 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2555 

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปขอบังคับของบริษัท ขอที่ 49 กําหนดวา กิจการอันที่ประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป พึงกระทําตามขอ (5) คือ การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท    คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด สําหรับสอบบัญชีรอบป
บัญชี 2555 ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผานมาตั้งแตป 2547 มีผลงานเปนที่นาพอใจมาตลอด จึงไดนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2555 ดังนี้ ใหผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง  
 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 

  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทโดยใหมีอํานาจกระทําการรวมกัน หรือแตละคนตางมีอํานาจกระทําการไดเองโดยลําพังใน
การตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย และ กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 
เปนจํานวนเงินไมเกิน 2,000,000 บาทตอป ซึ่งเปนจํานวนที่รวมคาตอบแทนสําหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและการสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสดวยแลว โดยเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 150,000 บาท ทั้งนี้ กรณีผูสอบบัญชีทั้งสี่ทานดังกลาว ไม
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สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และบริษัทยอยแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 

ผูสอบบัญชีทั้งสี่ทาน  ไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัทยอย ผูบริหารหรือผูถือหุนราย
ใหญ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบ
การเงินของบริษัท     

เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมติัแตงตั้งผูสอบบัญชีทั้งสี่ทานจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2555 และอนุมัติคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 2,000,000 บาท ตอป 
ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้ 

 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง  339,032,604  เสียง คิดเปนรอยละ 99.9617 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                  130,000 เสียง คิดเปนรอยละ    0.0383 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)  

เลขานุการไดสอบถามที่ประชุมผูถือหุนวา มีผูถือหุนทานใดตองการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม  ปรากฏ
วามีผูถือหุนเขารวมประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะดังนี้  

ในระหวางการประชุมนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 40,000 หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด
จํานวน 339,202,604 หุน 

คุณโสรัตน วณิชวรากิจ ผูถือหุนรายยอย กลาวตอที่ประชุมวา ในฐานะนักธุรกิจซึ่งเปนผูลงทุนรายหนึ่ง เขาใจวา
การทํากําไรในสภาวการณแขงขันที่คอนขางสูงในขณะนี้เปนไปไดคอนขางยาก แตเมื่อดูจากงบแสดงฐานะการเงินของ
บริษัทพบวา สามารถทํากําไรจากประมาณ 50 ลานบาทในป 2553 เปนเกือบ 100 ลานบาทในป 2554  ซึ่งถือวาผูบริหารได
ทุมเทแรงกายแรงใจและกําลังสมองเพื่อใหบริษัทมีผลงานดีขึ้นเชนนี้ จึงขอใหผูถือหุนทุกทานปรบมือใหกําลังใจผูบริหาร 
เพื่อใหสามารถทํากําไรเพิ่มมากขึ้นอีกในปตอ ๆ ไป  และในฐานะที่เปนผูถือหุนคนหนึ่ง มองเห็นวาบริษัทเปนผูนําตลาดใน
ธุรกิจดานนี้ จึงสนใจเขามาลงทุน  อยางไรก็ตาม ปญหาที่พบจากการติดตามการดําเนินงานของบริษัท คือสภาพคลอง และ
ความยากลําบากในการลงทุนซื้อหุน และยินดีที่บริษัทมีนโยบายปนผลในรูปแบบหุนสามัญ ซึ่งนาจะเปนการแกปญหาได
สวนหนึ่ง แตก็ยังคงเปนกังวล เนื่องจากกิจการของบริษัทเปนกิจการที่ดีมาก ผูที่ไดหุนไป ก็มักจะถือไวไมยอมขาย โดยสิ่งที่
ตองการเห็นจากบริษัทเพิ่มมากขึ้นคือ การใหขอมูลกับตลาดใหมากขึ้นในทุก ๆ ดาน เพื่อประโยชนตอผูถือหุน  สวนคําถาม
ที่ตองการถามจากผูบริหาร เปนดังนี้  

1) มีโครงการขนาดใหญ (MEGA PROJECT) เกิดขึ้นมากในรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนฝูงปลาจํานวนมากใน
ทองทะเล สิ่งที่เปนหวงคือ บริษัทจะสามารถเก็บเกี่ยวฝูงปลาเหลานั้นมาใหไดมากที่สุดไดอยางไร เครื่องจักรมีเพียงพอ
หรือไม เทคโนโลยีเปนอยางไร โอกาสทางการตลาดมีมากนอยเพียงใด  

2)  การวางตัวองคกรในตลาดเปนอยางไร  ตองการใหเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นวา บริษัทดําเนินธุรกิจใหเชาเปน
หลัก และมีการขายประกอบดวย โดยมีการนําเขารถเครนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนยี่หอ ZOOMLION เขามา
จําหนาย จึงตองการทราบวา ภาพของปนี้ ปหนาและปตอ ๆ ไป บริษัทจะเติบโตอยางไรในเชิงคาเชา รวมถึงการเติบโตใน
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เชิงงานขาย  สิ่งใดที่บริษัทคิดวา จะเปนสิ่งที่ไดเปรียบที่สุด สําหรับกิจการ ในจังหวะที่ตลาดกําลังไปดวยดี ความตองการ
เครื่องจักรมีมาก บริษัทคิดวาจะทําสิ่งใดกอนจึงจะเปนประโยชนมากที่สุด 

3) การที่ประเทศไทย จะเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) 
ในป 2558 หรือในอีก 3 ปขางหนา ซึ่งดูเหมือนจะเปนทั้งโอกาสและอุปสรรคในเวลาเดียวกัน บริษัทมีแผนการในการเปด
สาขา หรือเปดตลาดในตางประเทศอยางไร หรือมีแผนการอื่นใดที่จะทําใหผูถือหุนเห็นภาพการเตรียมการดังกลาวที่ชัดเจน
หรือไม 

4) บริษัทเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับรถยก แตเครื่องจักรอื่น ๆ เชนรถขุด และรถประเภทอื่น ๆ ก็นาจะเปน
โอกาสของบริษัทในการทําธุรกิจเชนเดียวกัน ถึงแมวาการเขาไปแขงขันจะไมงายนัก แตในฐานะที่บริษัทมีความไดเปรียบ
ในหลาย ๆ ดาน บริษัทจะเขาไปแยงฝูงปลาจากผูอื่นไดอยางไรบาง  

  นายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร กลาวขอบคุณผูถือหุนที่เขาใจในธุรกิจ
บริษัท และเห็นโอกาสในการทําธุรกิจและการเติบโตของบริษัท โดยยืนยันวาคณะกรรมการและผูบริหาร จะบริหารงาน
อยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกทาน และ ช้ีแจงขอซักถามดังนี้ 

1) ธุรกิจของบริษัท เปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง การลงทุนแตละครั้ง ตองใชเม็ดเงินเปนจํานวนมาก 
อยางไรก็ตาม ยืนยันวา ฝูงปลาสวนใหญในทองตลาด บริษัทเปนผูเก็บเกี่ยวขึ้นมา  และเชื่อวาในอนาคต โอกาสก็ยังเปนของ
บริษัท โดยบริษัทจะตองมีการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยตองดูเรื่องสภาวการณของ
บรษิัท ทั้งในเรื่องสภาพคลอง รวมถึงแหลงเงินทุนที่จะเขามารองรับไปพรอม ๆ กัน 

2) บริษัทมีธุรกิจทั้งสองดาน คือธุรกิจใหเชาเครื่องจักรกลหนัก และธุรกิจจําหนายเครื่องจักรกลหนัก ซึ่งบริษัทให
ความสําคัญกับทั้งสองธุรกิจเทาเทียมกัน  เพราะธุรกิจเชาเปนธุรกิจที่ตองลงทุนสูง อาจจะขับเคลื่อนไมไดอยางที่ต้ังใจทุก
ครั้ง แมโอกาสหรือฝูงปลาในทองตลาดจะมีมาก แตการจะเก็บเกี่ยวใหไดทั้งหมดก็ไมใชเรื่องงายเชนกัน ดังนั้น บริษัทเห็น
วาธุรกิจการจําหนายเครื่องจักรกลหนัก จึงเปนตัวที่จะเขามาเสริมเพื่อใหบริษัทไมตองแบกรับภาระมากเกินไป โดยธุรกิจ
จําหนายไมทําใหธุรกิจเชาไดรับผลกระทบแตอยางใด เนื่องจากบริษัทเนนการใหเชาสําหรับอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ 
ในขณะที่การจําหนาย บริษัทจําหนายเครื่องจักรขนาดเล็ก ซึ่งถือวาเปนการเขามาเสริมกันมากกวาการเขามาแขงขัน 
เนื่องจากหากมีการจําหนายเครื่องจักรกลุมนี้ไดมาก บริษัทก็สามารถเชาเครื่องจักรจากกลุมลูกคาเหลานี้มาเสริมงานเชา
สําหรับเครื่องจักรขนาดเล็กโดยไมตองลงทุน โดยบริษัทยืนยันจะทําธุรกิจทั้งสองดานใหดีที่สุด โดยไมทิ้งดานใดดานหนึ่ง 

3) บริษัทมีการเตรยีมการลวงหนา สูการเขาเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC ECONOMIC COMMUNITY) 
ในป 2558 เนื่องจากบริษัทตระหนักวา ธุรกิจที่กลาวมาขางตนอาจมีขอจํากัดในอนาคต แมจะมีผูลงทุนสนใจเขามาลงทุนใน
ประเทศไทยเปนจํานวนมาก แตการเติบโตแบบกาวกระโดดก็อาจไมมากขึ้นเทาไร เมื่อเทียบกับการเติบโตของประเทศใน
แถบอินโดจีน เชนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และสหภาพพมา ในชวง 3-4 ปที่ผานมา บริษัท
มีการสรางความสัมพันธทางธุรกิจทั้งในดานงานเชา และงานขาย กับบริษัทในประเทศลาว กัมพูชา และพมา ในระดับหนึ่ง 
บริษัทเชื่อวา ดวยประสบการณ ความเช่ียวชาญ และปจจัยตาง ๆ ในธุรกิจที่บริษัทมี บริษัทเชื่อมั่นวา จะไมมีปญหากับการ
เขาเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยต้ังแตป 2555 เปนตนไป บริษัทรุกไปในประเทศลาวมากขึ้นเปนแหงแรก โดย
ประเทศพมาเปนเปาหมายอันดับที่สอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงการทวายในประเทศพมา หากโครงการนี้ดําเนินตอไป 
ความตองการเครื่องจักรและเครื่องไมเครื่องมือตาง ๆ จะไมตางจาก EASTERN SEABOARD ซึ่งจะเปนโอกาสของบริษัท
อยางยิ่ง โดยบริษัทจะตองจัดการเรื่องการลงทุนดานเครื่องจักรใหเหมาะสม  อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงยึดที่มั่นในการทํา
ธุรกิจในประเทศไทยเปนหลัก แตจะแสวงหาโอกาสในการเขาไปรุกตลาดในประเทศเพื่อนบานไปพรอม ๆ กัน 
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4) เรื่องการทําธุรกิจในเครื่องจักรประเภทอื่น  ๆ นอกเหนือจากรถเครนและรถยกที่ทําอยูในปจจุบัน บริษัทไดเริ่ม
ธุรกิจการจําหนายรถขุด (EXCAVATOR) โดยในป 2555 มีการนําเขารถขุดยี่หอ ZOOMLION จากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเขามาทําตลาดและจําหนายใหลูกคาไปแลวสวนหนึ่ง บริษัทเชื่อวา ประเทศไทยนาจะมีความตองการรถขุด
เปนจํานวนมากในปนี้ เพื่อรองรับโครงการปองกันน้ําทวมของรัฐบาลที่มีโครงการออกมาหลายโครงการ และนาจะ
ดําเนินการตอไป หากไมประสบภัยแลงเสียกอน ซึ่งโครงการดังกลาวนาจะไมเรงดวนมากนักในปนี้ ซึ่งก็เปนผลดีกับบริษัท 
เพื่อที่จะไดมีเวลาในการหาอุปกรณและเครื่องจักรไดทันเวลา  โดยบริษัทจะทําตลาดรถขุดใหชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเสริมธุรกิจที่
มีและประสบความสําเร็จอยูแลวใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น   

 เลขานุการไดสอบถามที่ประชุมผูถือหุนวา มีผูถือหุนตองการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม  ปรากฏวาไมมี
ผูถือหุนเขารวมประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกลาวปดการประชุม 
  ผศ.ดร. พิบูลย ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม กลาวขอบคุณผูถือหุนในนามของคณะกรรมการบริษัท  ที่ไดมอบ
ความไววางใจใหคณะกรรมการบริษัทบริหารกิจการของบริษัทตอไป โดยตนเองเขามาเปนกรรมการและประธาน
คณะกรรมการบริษัทเมื่อประมาณสามปที่ผานมา ก็ไดเห็นการเจริญเติบโตของบริษัทนี้มาโดยตลอดและอยางตอเนื่อง และ
ขอใหความเช่ือมั่นตอผูถือหุนวา ผูบริหารไดบริหารและดูแลกิจการของบริษัทนี้ดวยความมุงมั่นตั้งใจ และมีความรูความ
เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมนี้เปนอยางดียิ่ง  เช่ือมั่นวาหากบริษัทจะมีอุปสรรคบางก็จากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุม
ได แตจะไมสะดุดจากปจจัยอันเนื่องมาจากการบริหารของผูบริหารอยางแนนอน และขอบคุณผูเขารวมประชุม ผูถือหุน 
และผูมีเกียรติทุกทานที่กรุณาสละเวลาเขารวมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ และใหความมั่นใจ
วา คณะกรรมการทุกทานจะดูแลและบริหารกิจการของผูถือหุนทุกทานอยางดีที่สุดและเปนไปตามธรรมาภิบาลของบริษัท 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีกิจการที่จะหารืออีก ประธานจึงกลาวปดการประชุม และขอใหผูถือหุนทุกทานเดินทางกลับโดย
สวัสดิภาพ  

 
ปดประชุมเวลา 15.15 น. 

 
 

    
       

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

             
 
  

      ลงช่ือ.................................................เลขานุการที่ประชุม 
                    (นางสาววนิดา ดาราฉาย) 
               กรรมการและเลขานุการบริษัท 
                                                                                                             ผูจดบันทึกการประชุม 



 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
วันท่ี 28 มีนาคม 2556 

ขาพเจาบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 ระหวางเวลา 
13.30 น. ถึง 16.30 น. เก่ียวกับการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดังตอไปน้ี 
 

1.   การเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 506,249,953 บาท เปน 578,571,375 บาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 
72,321,422 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 72,321,422 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลโดยเปนการเพ่ิมทุนในลักษณะดังน้ี 

 
การเพ่ิมทุน ประเภทหุน จํานวนหุน 

 
มูลคาท่ีตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม 
(ลานบาท) 

  แบบกําหนดวัตถุประสงคใน หุนสามัญ 72,321,422 1 บาทตอหุน 72,321,422 
          การใชเงินทุน หุนบุริมสิทธ ิ - - - 

  แบบมอบอํานาจทั่วไป หุนสามัญ - - - 
         (General Mandate) หุนบุริมสิทธ ิ - - - 
- กรณีการเพิ่มทนุแบบกาํหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน ใหกรอกขอมูลในลําดับถดัไปทกุขอ ยกเวนขอ 2.2 
- กรณีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate ใหกรอกขอมูลในลําดบัถัดไปเฉพาะขอ 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 72,321,422 7 : 1 - เพ่ือรองรับการจาย 
หุนปนผล 

หุนปนผล 

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

.....................      
- กรณีที่เปนการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนเดิม ใหระบุวันปดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุนหรือวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิในการจอง

ซ้ือหุนเพิ่มทุนดวย  
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- กรณีที่เปนการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด ๆ ใหระบุรายละเอียดของบุคคลดังกลาว ความสัมพันธกับบริษทัจดทะเบียนและหลักเกณฑการ
กําหนดราคาขายตอหุน หากเปนนิติบุคคลใหกลาวถึงประเภทกิจการ ลักษณะการดําเนนิธุรกิจ ผูถอืหุนรายใหญ กรรมการและเจาหนาที่
บริหารของนิติบุคคลนั้น 

- กรณีที่เปนการจัดสรรหุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใชสิทธิจองซ้ือหุนของตราสารตาง ๆ เชน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ฯลฯ ใหระบุรายละเอียดของตราสารดังกลาว โดยกลาวถึงลักษณะ
ของตราสาร จํานวนหรือมูลคาเง่ือนไข และสาระสําคัญของตราสารดังกลาวดวย (ถามี)  

  2.1.1 การดําเนินการของบริษัท กรณีท่ีมีเศษของหุน 

ในกรณีที่หุนสามัญที่เกิดจากการจายหุนปนผลคํานวณออกมาไดเปนเศษหุนนอยกวา 7 หุน บริษัทจะจายเงินปนผลเปน
เงินสดแทนการจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.14285714 บาท  

 2.2  แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 
จัดสรรใหแก ประเภท

หลักทรัพย 
จํานวนหุน รอยละตอ 

ทุนชําระแลว1/ 
หมายเหตุ  

ผูถือหุนเดิม หุนสามัญ - - - 
 หุนบุริมสิทธ ิ - - - 
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใชสิทธิของ 
ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทนุทีโ่อนสิทธิได 

    

ประชาชน หุนสามัญ - - - 
 หุนบุริมสิทธ ิ - - - 
บุคคลในวงจํากัด หุนสามัญ - - - 
 หุนบุริมสิทธ ิ - - - 
1/  รอยละตอทนุชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate  

 

3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน/วิสามัญผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันจันทรที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.30  น. ณ  ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบ
เทค  ช้ัน 2  หองประชุม  222 - 223  ต้ังอยูเลขท่ี  88  ถนนบางนา-ตราด กม. 1  แขวงบางนา   เขตบางนา   กรุงเทพ 10260โดย 
 

 กําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนต้ังแตวันที่................................. 
จนกวาการประชุมผูถือหุนดังกลาวจะแลวเสร็จ 

 กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ในวันที่ 11 เมษายน 2556 และใหรวบรวมรายช่ือตาม  
ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 เมษายน 2556 (วันทําการถัดจากวันกําหนดรายช่ือ
ผูถือหุน) 

 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน ตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของ และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถามี)         

บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนตอกระทรวงพาณิชยและยื่นขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ือใหรับหุนเพ่ิมทุน (หุนปนผล) 
เปนหุนจดทะเบียนเพ่ือทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป 
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5.  วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนท่ีเพ่ิม 

5.1 เพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนและรักษาสภาพคลองทางการเงินของบริษัท 

5.2 เพ่ือจัดสรรหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิม เปนผลตอบแทนในการลงทุนแกผูถือหุนแทนการจายปนผลเปนเงินสด 

 

6. ประโยชนท่ีบริษัทจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 6.1 เพ่ิมสภาพคลองในหุนของบริษัท 

6.2 เพ่ือรักษาสภาพคลองของทุนหมุนเวียนของบริษัท 
 

7. ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 7.1 นโยบายเงินปนผล 
บริษัทมีนโยบายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ ในแตละงวดบัญชี หลังจากหักภาษี
เงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตางๆ (โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม) 

 7.2 ผูถือหุนที่มีรายช่ือ ณ วันที่ทําการปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายปนผลในแตละป มีสิทธิไดรับเงินปนผลจากการดําเนินงานในปน้ันๆ 
 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจําเปนสําหรับผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 - ไมมี - 
 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 
ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 

1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 28 มีนาคม 2556 
2 กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 11 เมษายน 2556 
3 รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปด 

สมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 
12 เมษายน 2556 

4 วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 29 เมษายน 2556 
5 กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรบัหุนปนผลและเงินสดปนผล 10 พฤษภาคม 2556 
6 รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปด 

สมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลและ 
เงินสดปนผล 

13 พฤษภาคม 2556 

7 วันจายหุนปนผลและเงินสดปนผล ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 
 
บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตองและครบถวนทุกประการ 
 
 ลายมือช่ือ.............................................................. กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
 (นางสาววนิดา ดาราฉาย) 
 กรรมการ 
 



ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9) 
 

 

ประวัติกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

ช่ือ-ช่ือสกุล   นายธงไชย   แพรรังสี  

ตําแหนงในบริษัท   กรรมการ รองประธานกรรมการ และรักษาการประธาน 

    เจาหนาท่ีบริหาร 

อายุ    61  ป 

วุฒิการศึกษา   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนนิดาบริหารธุรกิจ 

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

ตําแหนงงานในปจจุบัน  รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการ และรองประธานกรรมการ 

ประวัติการทํางานและตําแหนงงานในปจจบัน 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

ธ.ค.2555 – ปจจบุัน  รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

2548 – 2555   ประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

2549 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 

2539 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท  จํากดั 

2537 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 

2535 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง กรรมการบริษทั 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา เน่ืองจากบริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา บรษิัทจึงพิจารณาจากประสบการณ ความรู 

ความสามารถ และคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกาํหนด  โดยคัดเลือกจากบุคคลทีเ่ปนตัวแทน 

หรือไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน จากน้ันคณะกรรมการจึงนํารายชื่อเสนอตอที่ประชุมผู

ถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง  



ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9) 
 

การถือหุนในบริษัท   รอยละ 34.46 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี 

จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป 3 วาระ / 7 ป 5  เดือน  

ประวัติการเขารวมประชุม  ในรอบป 2555 เขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิัท   9  คร้ัง จาก 10 คร้ัง 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ไมมี 

การมี / ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป  2556  : 

เปนกรรมการทีจ่ะตองออกจากตําแหนงกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหนงตามวาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9) 
 

 

ประวัติกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

ช่ือ-ช่ือสกุล นายวัชรินทร  ดวงดารา 

ตําแหนงในบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

อายุ    53  ป 

วุฒิการศึกษา   นิติศาสตรบัณฑิต (มธ.)  

เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา) 

    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร) 

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

    Director Certification Program (DCP) year 2006 (IOD) 

ตําแหนงงานในปจจุบัน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ประวัติการทํางาน  

2549 – ปจจุบัน   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บรษิัท ชูไก จํากดั (มหาชน) 

2547 – 2550   ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ในบมจ. หลายแหง 

2538 – 2547   บริษัทบริหารหน้ี  ( AMC ) ของสถาบันการเงิน 

2525 – 2538   บงล.ธนชาติ และ บงล.เอกชาต ิ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง กรรมการและกรรมการอิสระ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา เน่ืองจากบริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา บรษิัทจึงพิจารณาจากประสบการณ ความรู 

ความสามารถ และคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยพิจารณาความเปนอิสระตามนิยาม

ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย โดยคัดเลอืกจากบุคคลที่เปนตัวแทน หรือไดรับการเสนอชื่อจากผูถอื

หุน จากน้ันคณะกรรมการจึงนํารายชื่อเสนอตอทีป่ระชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง  

การถือหุนในบริษัท   ไมมี 

 



ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9) 
 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน   

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน  

2549 – ปจจุบัน   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) 

2547 – 2550   ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ในบมจ. หลายแหง 

2538 – 2547   บริษัทบริหารหน้ี  ( AMC ) ของสถาบันการเงิน 

2525 – 2538   บงล.ธนชาติ และ บงล.เอกชาต ิ

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี 

จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป 3 วาระ / 6 ป 7  เดือน 

การเขารวมประชุมป 2555  1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท    9 ครั้ง จาก 10 ครั้ง 
 2. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 คร้ัง  จาก 8 ครั้ง 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ไมมี 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบัตดิังตอไปน้ี ตามหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอสิระของบริษัท 

1) เปนบุคคลที่ถอืหุนในบริษัท ฯ ไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ฯ 

2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปนผูมีอํานาจใน
การควบคุมของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีความสัมพันธ 
ในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถอืหุนรายใหญ หรือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงใน
ลักษณะที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระ โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลกัษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไม
นอยกวา 1 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ  

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

5) เปนบุคคลท่ีมีความรู ประสบการณ และสามารถปฏิบัตภิารกิจ และแสดงความเห็นไดโดยอิสระ ไมอยูภายใตอิทธิพลของ
กลุมบคุคลใด ๆ   

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ  เทากับขอกาํหนดข้ันต่าํ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  

 



ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9) 
 

ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

1) ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย 

2) ไมมีความสัมพันธกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2  ปที่ผาน
มา  

• ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรอืที่ปรึกษา ทีไ่ดรับเงินเดือนประจํา 

• ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชนผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย 

• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทาํหนาทีไ่ดอยางเปนอิสระ  

การมี / ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชุมสามญัผูถือหุนป  2556 : 

เปนกรรมการทีจ่ะตองออกจากตําแหนงกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหนงตามวาระ 
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ประวัติกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

ชื่อ-ชื่อสกลุ   นางสาวจิราภรณ  แพรรังสี 

ตําแหนงในบริษัท   กรรมการ 

อายุ    31 ป 

วุฒิการศกึษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

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

    หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภยัในการทํางานระดับบริหาร (บจก.พี.เอ็ม.ซี.อคาเดมิค กรุป) 

ตําแหนงงานในปจจุบัน  กรรมการ  

ประวัติการทํางานและตําแหนงในปจจุบัน 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

2555 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

2551 – ปจจุบัน   กรรมการผูจดัการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากดั 

2549 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง กรรมการบริษัท 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา เน่ืองจากบริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา บรษิัทจึงพิจารณาจากประสบการณ ความรู 

ความสามารถ และคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกาํหนด  โดยคัดเลือกจากบุคคลทีเ่ปนตัวแทน 

หรือไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน จากน้ันคณะกรรมการจึงนํารายชื่อเสนอตอที่ประชุมผู

ถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง  

การถือหุนในบริษัท   รอยละ 4.44 
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กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี 

จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป 1 วาระ / - ป  7  เดือน  

ประวัติการเขารวมประชุม  ในรอบป 2555 เขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิัท   4  คร้ัง จาก 10 คร้ัง 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ไมมี 

การมี / ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป  2556  : 

เปนกรรมการทีจ่ะตองออกจากตําแหนงกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหนงตามวาระ 
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หมวดที่ 6 การประชุมผูถือหุน 
 
ขอ 43. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่เดือน นับแตวันสิ้นสุด

ของรอบปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชมุวิสามัญ 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถอืหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หากผูถือหุน

รวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา
ยี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทัง้หมด จะ
เขาชื่อกันทําหนงัสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุ
เหตุผลในการทีข่อใหเรียกประชมุไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัด
ใหมกีารประชุมผูถือหุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 
ขอ 44. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจดัทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชดัเจนวาเปน
เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณ ีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน และนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวัน กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอก
กลาวนัดประชุม ในหนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน 

 
ขอ 45. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขาประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การ

มอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบรษิัทมหาชน
จํากดักําหนดโดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาํหนดไว ณ สถานที่ประชุม
กอนผูรับมอบฉนัทะเขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้ 
ก. จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะนั้นถืออยู 
ข. ชื่อผูรับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ขอ 46. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถาม)ี มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา

คนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน และตองมีหุนนับ
รวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถอืหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามทีก่ําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัด เพราะผูถือหุนรอง
ขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชมุเพราะผูถือหุนรองขอ ให
นัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวัน กอนวันประชุม ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 
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ขอ 47. ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม 

 
ขอ 48. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

48.1 การวินิจฉยัชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผูถือหุน ใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไมวา
การออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทําดวยวิธีใด ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียงเสมอ 

48.2 ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

48.3 ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคล
อ่ืน 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทาํ แกไข หรือเลกิสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากจิการของบริษัททั้งหมด หรือ

บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ 
การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท 
(จ) การควบบริษัทหรือการเลกิบริษทั 
(ฉ) การออกหุนกู 

ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 

ขอ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังตอไปนี้เปนอยางนอย 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 
(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุ 
(3) อนุมัติจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเพื่อออกตามวาระ 
(5) แตงตั้งผูสอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท 
(6) กิจการอื่น ๆ 

 
ขอ 50. บริษัทตองยื่นบัญชีรายชื่อผูถือหุนที่มีอยูในวันประชุมสามัญประจําป โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู จํานวนหุนที่

ถือและเลขที่ใบหุนตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดัภายในหนึ่งเดือน นับแตวันเสร็จการประชุม 
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หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุน และการมอบฉันทะ 
 

หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม 

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
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ พรอมรับรองโดยโนตารี่พับลิค 

ข สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเขารวมประชุมพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการดังกลาว 

 

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 
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2.4. ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในตางประเทศ 

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน 

ข หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของผูมอบฉันทะแสดงชื่อกรรมการผูมีอํานาจและอํานาจ
กรรมการ ซึ่งออกโดยหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ พรอมรับรองโดยโนตารี่พับลิค 

ค สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผู
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

ง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลตาง
ดาว) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ 

 
 
 
 

การลงทะเบียน 
 

เจาหนาที่บริษัท จะเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง หรือต้ังแตเวลา 12.25 – 14.25 น. เปนตนไป 
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วิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2556 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
ณ หองประชุม 222-223 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

ผูถือหุน บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

มาดวยตนเอง 

 
ผูรับมอบฉันทะ 

ไมใช 

แสดงบัตรประจําตัว/แสดงใบลงทะเบียน 

ใช 
แสดงหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว 

ผูมอบและผูรับมอบ /แสดงใบลงทะเบียน 

ตรวจเอกสารและลงทะเบียน 

ลงนาม ณ จุดลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

                   เขาหองประชุม 

ประธานเปดประชุมเมื่อจํานวนผูถือหุนครบตามหลักเกณฑ 

(เริ่มประชุมเวลา 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 2556 ใน

วันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 หองประชุม 222-223 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 2556 ใน

วันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 หองประชุม 222-223 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

 วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555 และรับรองรายงานประจําป 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 

 

 

 



 

  

 วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2555 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย    

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2555 และพิจารณาอนุมัติการจายปนผลเปนหุนปนผลและเงินสด   

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจายหุนปนผล

จากผลการดําเนินงานประจําป 2554 และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณฑสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุน  
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 72,321,422 หุน ในราคามูลคาที่ตรา

ไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณฑสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน  
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 

 วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา แตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและ

กรรมการใหมทั้งชุด ตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา กับการแตงตั้งกรรมการบางรายดังนี้ 

  1. นายธงไชย แพรรังสี  

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

2. นายวัชรินทร  ดวงดารา  

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

3. นางสาวจิราภรณ แพรรังสี  

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 

 วาระที่ 10 เร่ือง พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2556 

 (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระที่ 11 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556 



 

  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระที่ 12 เร่ือง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม

ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

 

 

ลงช่ือ  ผูมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

 

 

หมายเหตุ  

1 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2 ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข ตามแนบ 



 

  

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 

หองประชุม 222-223 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

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

 

 

 วาระที่ ....................... เร่ือง ............................................................. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระที่ ....................... เร่ือง ............................................................. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระที่ ....................... เร่ือง ............................................................. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระที่ ....................... เร่ือง ............................................................. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระที่ ....................... 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 2556 ใน

วันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 หองประชุม 222-223 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 มอบฉันทะบางสวน คือ 

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

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

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

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

 วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555 และรับรองรายงานประจําป 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 



 

  

 วาระที่  3  เ ร่ือง  พิจารณาอนุมั ติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเส ร็จสําหรับปสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2555 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย    

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2555 และพิจารณาอนุมัติการจายปนผลเปนหุนสามัญ

และเงินสด   

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

  วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการ

 จายหุนปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2554 และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณฑสนธิขอ 4 ให

 สอดคลองกับการลดทุน  
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 72,321,422 หุน ในราคา

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณฑสนธิขอ 4 

ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจายหุนปน

ผล 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา แตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและ

กรรมการใหมทั้งชุด ตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา กับการแตงตั้งกรรมการบางรายดังนี้ 

  1. นายธงไชย  แพรรังสี 

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

2. นายวัชรินทร ดวงดารา 

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



 

  

3. นางสาวจิราภรณ แพรรังสี  

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

  

 วาระที่ 10 เร่ือง พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2556 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระที่ 11 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระที่ 12 เร่ือง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม

ถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนสียงของผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ  ผูมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

 

 



 

  

หมายเหตุ  

1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

2 หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  

3 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน

หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

  

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 

หองประชุม 222-223 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

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

 

 

 วาระที่ ....................... เร่ือง ............................................................. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระที่ ....................... เร่ือง ............................................................. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระที่ ....................... เร่ือง ............................................................. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระที่ ....................... เร่ือง ............................................................. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระที่ ....................... 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    53    ป อยูบานเลขที่       

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

เปนผูที่ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 หอง

ประชุม 222-223 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้นใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

 

 

 

ลงช่ือ  ผูมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  
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 ขอมูลกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบการมอบฉันทะ 

(กรณีมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ) 

 
ช่ือ-ช่ือสกุล นายวัชรินทร  ดวงดารา 

ตําแหนงในบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

อายุ    53  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) และ 

    Director Certification Program (DCP) year 2006 (IOD) 

ตําแหนงงานในปจจุบัน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ประวัติการทํางาน  

2549 – ปจจุบัน   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) 

2547 – 2550   ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ในบมจ. หลายแหง 

2538 – 2547   บริษัทบริหารหนี้  ( AMC ) ของสถาบันการเงิน 

2525 – 2538   บงล.ธนชาติ และ บงล.เอกชาติ  

การถือหุนในบริษัท   ไมมี 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน   

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน  

2549 – ปจจุบัน   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) 

2547 – 2550   ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ในบมจ. หลายแหง 

2538 – 2547   บริษัทบริหารหนี้  ( AMC ) ของสถาบันการเงิน 
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2525 – 2538   บงล.ธนชาติ และ บงล.เอกชาต ิ

กิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี 

จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป 3 วาระ / 6 ป 7  เดือน 

การเขารวมประชุมป 2555  1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท    9 ครั้ง จาก 10 ครั้ง 
 2. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 คร้ัง  จาก 8 ครั้ง 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ไมมี 

 การมี / ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามญัผูถือหุนป 2556 : ไมม ี
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