
 
 

 

 

วันที่ 27 มีนาคม 2558 
 
เรื่อง        ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 
 
เรียน       ทานผูถือหุน กรรมการบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่สงมาดวย : 

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
2. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 
3. รายงานประจําป 2557 ในรูปแบบ CD-ROM 
4. ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจาก

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

 ดวยมติคณะกรรมการบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558  เมื่อวันที่ 26  มีนาคม 2558  ไดมีมติใหเรียก
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558  ในวันอังคารที่ 28  เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมราชพฤกษ 2  ช้ัน 2 
อาคารบางนาทาวเวอรบี เลขที่ 2/4-5 หมู 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ 10540 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2557 

 ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2557 เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2557 ไดบันทึกรายงานการประชุมไวครบถวน จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกลาว พรอมกันน้ีไดแนบสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 มาพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมครั้งน้ีดวย ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 

 

 

บริษัท  ชไูก  จํากัด  (มหาชน) 
42/62 หมู 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 7 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท 0 2715 0000, 0 2316 2873-7  โทรสาร 0 2316 6574, 0 2715 0055, 0 2316 6637 
อีเมล  boardoffice@chukai.co.th 



วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป  2557 และรับรองรายงานประจําป 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบ
ป 2557และรับรองรายงานประจําป 2557ของบริษัท ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ีแลว 
ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทและ
บริษัทยอย ซึ่งผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีบริษัทพีวี ออดิท จํากัด โดยไดแสดงความเห็นตองบ
การเงินของบริษัทแบบไมมีเง่ือนไข  และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแลว ดัง
ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจําป 2557หัวขอ งบการเงิน โดยสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี  
        (หนวย : ลานบาท) 
  รายการ           2556        2557  
สินทรัพยรวม      3,094.97  2,726.23 
หน้ีสินรวม      1,912.98  1,313.21 
สวนของผูถือหุนของบริษัท     1,181.99  1,413.02 
รายไดรวม      1,428.18  1,244.19 
กําไรสุทธิ           72.59     236.38 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)            0.13         0.38  
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2557 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 

 วัตถุประสงคและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทขอ 56 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปน
ทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละสิบ ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนสํารองแลว 31,524,151.37 บาท 
คิดเปนรอยละ 5.03 ของทุนจดทะเบียน  

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 119,912,434.19 
บาท  เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 5,995,621.71 หรือรอยละ  5 ของกําไรสุทธิ  รวมเปนเงินสํารองสะสมจํานวน 
31,524,151.37หรือรอยละ 5.03 ของทุนจดทะเบียน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจายปนผลประจําป 2557  และพิจารณาอนุมัติการจายปนผลเปนหุนสามัญและเงินสด 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา ไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการในแตละงวดบัญชี หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดย
การจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาว
จะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการตางๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอื่นใน
อนาคตดวย ทั้งน้ีบริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 สําหรับ
งบการเงินเฉพาะกิจการเปนจํานวนเงิน 119,912,434.19 บาท 



 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติจายปนผลเปนหุนสามัญและเงินสดดังน้ี 

 5.1   จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 69,642,613 หุน (หกสิบเกาลานหกแสนสี่หมื่นสองพัน
หกรอยสิบสามหุน ) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ( หน่ึงบาท ) ใหแกผูถือหุนใน อัตรา 9 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนปนผล รวม
เปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 69,642,613.00 บาท (หกสิบเกาลานหกแสนสี่หมื่นสองพันหกรอยสิบสามบาท ) หรือคิดเปนอัตรา
การจายเงินปนผล 0.11111111 บาทตอหุน ในกรณีที่มีเศษหุนตํ่ากวา 9 หุน บริษัทฯจะจายเงินปนผลเปนเงินสดแทนการ
จายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.11111111 บาท 
 5.2   จายปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.01234568 บาทตอหุน เพ่ือรองรับภาษีหัก ณ ที่จายที่เกิดจากการจายปนผล
เปนหุนสามัญ โดยคํานวณจากมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
 ทั้งน้ี ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลในรูปหุนสามัญและเงินสด รวมเปนจํานวน 0.12345679 บาทตอหุน รวมเปน
เงินที่บริษัทฯ ตองจายในคร้ังน้ีไมเกิน 77,380,682.00 บาท ( เจ็ดสิบเจ็ดลานสามแสนแปดหม่ืนหกรอยแปดสิบสองบาท )  
และเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 10 ของเงินไดจากเงินปนผลรวมดังกลาว โดยจะทําการหักภาษีจาก
เงินปนผลที่จายเปนเงินสด 

 ขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา 

ป 2557 ป 2556 

อนุมัติจายปนผลเปนหุนปนผล และเงินสด ดังน้ี 
1) จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท จํานวนไม

เกิน 69,642,613 หุน ใหกับผูถือหุนในอัตรา 9 
หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนปนผลหรือคิดเปนอัตรา
การจายเงินปนผล 0.11111111 บาทตอหุน 

2) จายปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.01234568 บาท 
ตอหุน  

ทั้งน้ี ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลในรูปหุนสามัญและเงิน
สด รวมเปนจํานวน 0.12345679 บาทตอหุน คิดเปนรอย
ละ 64.53 ตอกําไรสุทธิ และเปนไปตามนโยบายการจาย
ปนผลของบริษัท  

อนุมัติจายปนผลเปนหุนปนผล และเงินสด ดังน้ี 
1) จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท จํานวนไม

เกิน 48,214,186 หุน ใหกับผูถือหุนในอัตรา 12 
หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนปนผลหรือคิดเปนอัตรา
การจายเงินปนผล 0.08333333 บาทตอหุน 

2) จายปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.00925926 บาท 
ตอหุน  

ทั้งน้ี ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลในรูปหุนสามัญและเงิน
สด รวมเปนจํานวน 0.09259259 บาทตอหุน คิดเปนรอย
ละ 88.77 ตอกําไรสุทธิ และเปนไปตามนโยบายการจาย
ปนผลของบริษัท 

โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลและเงินสดปนผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และใหรวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558  และกําหนดจายหุน
ปนผลและเงินสดภายใน วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 
 ทั้งน้ี การจายปนผลดังกลาวจะดําเนินการ ภายหลังจากที่บริษัทฯไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนรวมถึงมีการ 
จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว 

 



วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,784,419 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 626,783,520 บาท โดย
เปนการตัดหุนสามัญท่ีคงเหลือจากการจัดสรรเพ่ือรองรับการจายหุนปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2556 จํานวน 
899 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,784,419 บาท (หกรอยยี่สิบหกลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนสี่พันสี่รอยสิบเกาบาท) 
เปนทุนจดทะเบียนใหม 626,783,520 บาท (หกรอยยี่สิบหกลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนสามพันหารอยยี่สิบบาท) โดยเปนการ
ตัดหุนสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพ่ือรองรับการจายหุนปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2556 จํานวน 899 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ดังน้ี  

ขอ 4 ทุนจดทะเบียนรวม  : 626,783,520 บาท (หกรอยยี่สิบหกลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนสามพัน 
       หารอยยี่สิบบาท) 

 แบงเปน   : 626,783,520 หุน   (หกรอยยี่สิบหกลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนสามพัน    
       หารอยยี่สิบหุน) 
 มูลคาหุนละ  :  1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบงออกเปน 
 หุนสามัญ  : 626,783,520 หุน   (หกรอยยี่สิบหกลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนสามพัน    
       หารอยยี่สิบหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ์  :  - หุน 

 ทั้งน้ี ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข และเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,783,520 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 696,426,133 บาท 
โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมจํานวน 69,642,613 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับหุนปนผล และพิจารณา
อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม  626,783,520 บาท  (หกรอยยี่สิบหกลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนสามพัน                               
หารอยยี่สิบบาท)  เปนทุนจดทะเบียนใหม 696,426,133 บาท (หกรอยเกาสิบหกลานสี่แสนสองหมื่นหกพันหน่ึงรอย
สามสิบสามบาท) เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 69,642,613 หุน (หกสิบเกาลานหก
แสนสี่หมื่นสองพันหกรอยสิบสามหุน)  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังน้ี  
 
 
  
 



    ขอ 4 ทุนจดทะเบียนรวม  : 696,426,133 บาท (หกรอยเกาสิบหกลานสี่แสนสองหมื่นหกพัน 
หน่ึงรอยสามสิบสามบาท) 

แบงเปน : 696,426,133 หุน   (หกรอยเกาสิบหกลานสี่แสนสองหมื่นหกพัน 
    หน่ึงรอยสามสิบสามหุน) 

 มูลคาหุนละ  :  1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบงออกเปน 
 หุนสามัญ  : 696,426,133 หุน   (หกรอยเกาสิบหกลานสี่แสนสองหมื่นหกพัน 
       หน่ึงรอยสามสิบสามหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ์  :  - หุน  

 ทั้งน้ี ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข และเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหมจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 69,642,613 หุน (หกสิบเกาลานหกแสนสี่หมื่นสองพัน
หกรอยสิบสามหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 

วาระท่ี 9 พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทขอ 22 ซึ่งกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนง หน่ึงในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปน
สามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม สําหรับปน้ีกรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระ จํานวน 4 ทานประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี 

 1)  นายเจษฎา  พรหมจาต กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
 2)  นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ กรรมการ และกรรมการอิสระ 
 3)  นางสาววนิดา  ดาราฉาย  กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
 4)  นางสาวอัญญชิสา แพรรังสี  กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ทั้งน้ี นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดขึ้น รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจําป 2557 หัวขอ การสรรหา
กรรมการ และผูบริหาร  และเทากับขอกําหนดขั้นตํ่าของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพยฯ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอ
แตงต้ังไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ไมเปน
ผูบริหารวิชาชีพ ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ กับ
บริษัทและบริษัทยอย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระเปนผูมีความรูความสามารถ
อันเปนประโยชนแกบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติแตงต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระทั้ง 4 ทาน ขางตน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง โดยบริษัทมีหลักเกณฑและ
วิธีการในการสรรหาปรากฏตามแบบแสดงรายการประจําป (56-1) สวนที่ 2 หนาที่ 37 ภายใตหัวขอ 9.2 เรื่องการสรรหา



กรรมการและผูบริหาร ทั้งน้ี บริษัทไดแนบประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทน
กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่4 

วาระท่ี 10พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2558 

 ความเห็นคณะกรรมการ :  ตามขอบังคับบริษัทขอ 41 ซึ่งกําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการ
ปฏิบัติหนาที่ ซึ่งคาตอบแทนไดแก เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น 
คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 ใหสอดคลองกับคาตอบแทนของกรรมการบริษัท
อื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันและไดเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายไดและกําไรสุทธิใกลเคียงกัน โดยอัตรา
คาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุมตอครั้ง และบําเหน็จกรรมการ ของป 2558 เทากับป 2557 ที่ผานมา ทั้งน้ี ผลตอบแทน
ทั้งป จะตองไมเกินวงเงิน 5.0 ลานบาท ซึ่งเทากับป 2557  ที่ผานมา  และไดผานการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2557  แลว  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

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

2. เบี้ยประชุมตอครั้ง  
2.1  ประธานกรรมการ จายครั้งละ  12,000.00 บาท  
2.2  รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ จายครั้งละ
10,000.00 บาท 

3. บําเหน็จกรรมการ 
3.1 เมื่อมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบําเหน็จตามความเหมาะสมใหกับ

กรรมการทุกตําแหนง แตทั้งน้ี ผลตอบแทนรวมท้ังป จะตองไมเกินวงเงิน 5.0 ลานบาท  

 สําหรับกรรมการท่ีทําหนาที่มากกวา 1 ตําแหนง ใหรับคาตอบแทนรายเดือนตามตําแหนงที่สูงกวาเพียงตําแหนง
เดียว หากกรรมการทานใดที่ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารแลวจะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ 
และกรรมการทานใดซึ่งไมสามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม 

 หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทน 
ปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่

เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร สภาพแวดลอม สภาวะเศรษฐกิจ 
และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายไดและกําไรสุทธิ
ใกลเคียงกัน และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแลว 

วารที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558 

 ความเห็นคณะกรรมการ :  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่
ประชุมสามัญผู ถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป  และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการ



ตรวจสอบ” ของรายงานประจําป 2557  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ปฏิบัติหนาที่สอบบัญชีของบริษัทเปนปที่
สอง  เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยผูสอบบัญชีดานลางปฏิบัติงานเปน
ผูสอบบัญชีใหกับบริษัทเปนระยะเวลา 7 ป และ 5 ป ตามลําดับสําหรับผูสอบบัญชีรายที่ 1 และ 2  ดานลางโดยมีรายช่ือผู
ลงนามตรวจสอบ ดังตอไปน้ี 

1) นายประวิทย  วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 49174 และ/หรือ 
 2) นายบรรจง พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ 

3) นายเทอดทอง  เทพมังกร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ 

4) นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 

เปรียบเทียบคาสอบบัญชีป 2557 และป 2558 ของบริษัท พีวี ออดิท จํากัด      
      
         หนวย  : บาท 

ป 
คาสอบทานสาม

ไตรมาส 

คาตรวจสอบ
ประจําป 

รวมเงินคาสอบ
บัญชี 

คาใชจายอื่น 

2557 810,000.00 1,390,000.00 2,200,000.00 ตามที่เกิดขึ้นจริง 

2558 900,000.00 1,520,000.00 2,420,000.00 ตามที่เกิดขึ้นจริง 

ทั้งน้ีในกรณีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท พีวี ออดิท จํากัด จัดหา ผูสอบบัญชี
ทานอื่น ภายในสํานักงานเดียวกัน เปนผูลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และแสดงความเห็นตอ
งบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได ซึ่งผูสอบบัญชีผูลงนามตรวจสอบมิไดมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสีย
กับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 

 พรอมกันน้ี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือ
หุน พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2558 ของ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยเปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 
2,420,000.00 บาท ตอป โดยปรับเพ่ิมจากปที่ผานมาเปนเงิน 220,000.00 บาท ซึ่งคาสอบบัญชีดังกลาวเปนอัตราที่ใกลเคียง
กับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกลเคียงกัน  

วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
 
............................................................... 
 
 บริษัทกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการเขาประชุม ต้ังแตวันที่ 10 เมษายน 2558 เปนตน
ไป จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน 
โดยพรอมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปดใหลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนต้ังแตเวลา 12.25 น. เปนตนไป 

 หากผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงต้ังบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งน้ี โปรด
กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามที่ไดแนบมาพรอมกันน้ี ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ โดยใหเลือกใช
แบบใดแบบหน่ึงเทาน้ัน (ตามสิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 7) ใหครบถวนสมบูรณ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท และใหนําไป



ยื่นตอประธานกรรมการบริษัท หรือผูที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมสามัญผูถือหุนกอนเวลานัด
ประชุมดวย จักขอบคุณยิ่ง ทั้งน้ีบริษัทไดสงหลักเกณฑและวิธีการ 
ปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุนและการมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 6) ในการประชุมน้ี บริษัทไดเชิญ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเปนอิสระ มาตอบขอหารือตองบการเงินของบริษัทดวย 

 ทั้งน้ี  เพ่ือใหทานไดประโยชนสูงสุดจากการประชุม รวมท้ังการรักษาสิทธิประโยชนของทานอยางเต็มที่ หาก
ทานมีคําถามที่ตองการใหบริษัทช้ีแจงในประเด็นแตละวาระ หรือขอขอมูลอื่นที่สําคัญของบริษัท ทานสามารถจัดสง
คําถามลวงหนากอนวันประชุมไดที่ boardoffice@chukai.co.th หรือโทรศัพทหมายเลข 0-2316-2873-7,  0-2715-
0000  ตอ 71 โทรสารหมายเลข  0-2316-6574, 0-2316-6637เพ่ือที่คณะกรรมการบริษัทหรือฝายบริหารจะไดเตรียมช้ีแจง
ในวันประชุมสามัญผูถือหุน 
  
 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
                        โดยมติคณะกรรมการ 

 
 
 
      

       (ผศ.ดร.พิบูลย   ลิมประภัทร) 
          ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
ของ 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
 
วันที่ประชุม  :  วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.30 น. 
สถานที่ประชุม :  หองประชุมราชพฤกษ 2  ช้ัน 2 อาคารบางนาทาวเวอรบี เลขท่ี 2/4-5 หมู 14 ถนน

 บางนา-ตราด กม. 6.5 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
ประธานที่ประชุม :  ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ 
เลขานุการที่ประชุม :  นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
เริ่มประชุมเวลา :  14.30 น. 
ผูเขารวมประชุม :  มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 35 ราย และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดรับมอบ 

ฉันทะจากผูถือหุนจํานวน 19 ราย รวมเปนจํานวน 54 ราย เปนจํานวน 419,386,634  
หุน คิดเปนรอยละ 72.4867 ของหุนทั้งหมดของบริษัทจํานวน 578,570,233 หุน   
 

ครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 46 
 
ทั้งน้ี ภายหลังจากเปดการประชุม ไดมีผูถือหุนทยอยเขารวมประชุมเพ่ิมเติม ทั้งเขารวมประชุมดวยตนเอง และ

โดยการมอบฉันทะ รวมเปนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 427,225,431 หุน คิดเปนรอยละ 
73.84 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท 

เลขานุการที่ประชุมกลาวตอนรับผูถือหุน พรอมแนะนําทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งน้ี เพ่ือความ
ปลอดภัยของผูเขารวมประชุม และแจงใหที่ประชุมทราบวา เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ผานมาบริษัทไดปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557  มีจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 2,247 ราย 
 
เลขานุการที่ประชุม ไดช้ีแจงถึงขอปฏิบัติสําหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังน้ี 
1. การออกเสียงลงคะแนนใหนับหุนหน่ึงหุน เปนหน่ึงเสียง 
2. ดังน้ัน ผูถือหุนแตละทานจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ หรือจํานวนหุนที่รับมอบฉันทะมา 
3. ในการลงคะแนนแตละวาระน้ัน เพ่ือใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแตละวาระ ใหปฏิบัติดังน้ี 
3.1 ผูถือหุนทานใดที่เห็นดวยกับขอเสนอแนะหรือไมมีความเห็นแสดงเปนอยางอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการ

บริษัทเสนอ ไมตองทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไมมีความจําเปนตองยื่นบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ 
โดยเจาหนาที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทาน้ัน อยางไรก็ตาม เลขานุการ
ที่ประชุมขอใหผูถือหุนยื่นบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่กอนกลับ เพ่ือใหบริษัทเก็บบัตรไวเปนหลักฐานในการ
ลงคะแนนของผูถือหุน 

3.2 หากผูถือหุนทานใดมีความเห็นคัดคานหรอืงดออกเสียง ขอใหทําเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนน พรอมระบุจํานวน
หุนที่ตนถือรวมกับจํานวนหุนที่ตนไดรับมอบฉันทะ และสงบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่เพ่ือรวบรวมคะแนน 

 
รายละเอียดอื่นเพ่ิมเติมปรากฏตามขอปฏิบัติสําหรับการประชุมที่สงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สง
มาดวยลําดับที่ 6 
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ประธานเปดการประชุมโดยกลาวตอนรับผูถือหุนรวมทั้งแนะนํากรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษา
ทางกฎหมาย ที่เขารวมประชุม ดังน้ี 
 
1. ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร  ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายธงไชย แพรรังสี    รองประธานกรรมการ กรรมการ และรักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร 
3. นายวัชรินทร ดวงดารา  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นายสุรินทร เปรมอมรกิจ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5. นางวีระวรรณ บุญขวัญ   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
6. นายชํานาญ งามพจนวงศ  กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร 
7. นางสาวนทีพร ดวงสวัสด์ิ  กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
8. นางสาวจิราภรณ แพรรังสี  กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
9. นางสาวจันทรจิรา แพรรังสี กรรมการ และกรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด  
10. นางสาววนิดา ดาราฉาย  กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
และมีกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระหน่ึงทานติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมในครั้งน้ีไดคือนาย
เจษฏา พรหมจาต  
 
ประธานกลาวแนะนําผูบริหารของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมในครั้งน้ีไดแก 
1. นายเลิศ นิตยธีรานนท   รองประธานเจาหนาที่บริหาร  
2. นางสาวเจนจิรา แพรรังสี กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 
3. นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธิ์ ผูจัดการทั่วไป บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 
4. นางจิตรา ทองสมุทร  ผูจัดการฝายตรวจสอบภายในอาวุโส 
5. นางสาววิไล นักวิฬา  ผูจัดการฝายบัญชี 
6. นางปาจรีย ศรีสุวรรณ  ผูจัดการฝายการเงิน 
7.  นางสาวรัชดากร ทมินเหมย ผูจัดการฝายบริหารท่ัวไป 
  
ประธานกลาวแนะนําผูสอบบัญชีและตัวแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ไดแกนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคล 
กุล และแนะนําที่ปรึกษาทางดานกฎหมายของบริษัทไดแก นายพลกฤษณ กฤษณสุวรรณ  

 
จากน้ัน ประธานจึงใหเลขานุการ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 

เลขานุการแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นวา เลขานุการที่ประชุมไดจัดทํา
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่  29 เมษายน 2556 ถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งไดจัดสง
ใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556  

เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
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ในระหวางการประชุมน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมขึ้น 3 ราย คิดเปน 6,983,926 หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขา
รวมประชุมทั้งหมดจํานวน 426,370,560 หุน 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ดวยคะแนน
เสียงเปนเอกฉันทดังตอไปน้ี 

 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง                                  426,370,560 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรอง       - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2556 และรับรองรายงานประจําป  

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบป 2556  ปรากฏในรายงานประจําป 
2556 ของคณะกรรมการ ซึ่งไดจัดพิมพและปรากฏอยูในรายงานการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ซึ่งได
จัดสงใหแกผูถือหุนในรูปแบบ CD ROM พรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับผลการดําเนินงาน
ในรอบปที่ผานมาโดยสรุปเปนดังน้ี     

                    หนวย : ลานบาท  
ผลการดําเนินงาน ป 2556 ป 2555 

รายไดรวม 1,414.00 1,276.48 
ตนทุนขายและใหบริการรวม 1,059.60 893.30 
กําไรข้ันตน 354.50 383.10 
กําไรสุทธิ 72.60 191.70 
รายไดจากการขายรวม 807.40 724.20 
ตนทุนจากการขาย 646.70 551.80 
กําไรข้ันตนจากการขาย 160.70 172.40 
รายไดจากการขายรถเครนใหมซูมไลออน 758.50 642.50 
ตนทุนจากการขายรถเครนใหมซูมไลออน 626.50 527.10 
กําไรข้ันตนจากการขายรถเครนใหมซูมไลออน 132.10 115.40 
รายไดจากการขายรถเครนเกา 48.90 81.70 
ตนทุนจากการขายรถเครนเกา 20.20 24.70 
กําไรข้ันตนจากการขายรถเครนเกา 28.70 57.00 
รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 606.60 552.30 
ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง 412.90 341.60 
กําไรข้ันตนจากการใหบริการเชาและขนสง 193.70 210.70 
สินทรัพยรวม 3,095.00 2,803.90 
หน้ีสินรวม 1,913.00 1,686.50 
สวนของผูถือหุนรวม  1,182.00 1,117.40 

 
เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวามีผูถือหุนซักถามดังตอไปน้ี  
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คุณศุภโรจ โรจนวีระ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามดังน้ี 
1. ไตรมาส 4 ป 2556 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน และมีกําไรลดลงคอนขางมากเมื่อเทียบกับป 2555 

ขอใหคณะกรรมการอธิบายวาเกิดจากสาเหตุใด 
2. บริษัทมีแนวโนมในการดําเนินธุรกิจของป 2557 อยางไรในภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในปจจุบัน จะ

สามารถทํากําไรไดเทากับหรือดีขึ้นกวาปที่ผานมาหรือไมอยางไร 
3. บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย มีการเพ่ิมทุนจํานวน 125 ลานบาท เปนการเพิ่มทุนดวย

สาเหตุใด  
นายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร ไดตอบขอซักถามของผูถือหุนดังน้ี 
1. หากดูจากผลประกอบการของบริษัทในป 2556 จะพบวาบริษัทมีรายไดเพ่ิมขึ้น 137 ลานบาท แตมีกําไร

ลดลงเหลือ 72.6 ลานบาท โดยบริษัทมีกําไรในป 2556 กอนหักภาษีที่ 98.80 ลานบาท ในขณะที่ป 2555 
กําไรกอนหักภาษีอยูที่ 210 ลานบาท หรือกําไรลดลง 111 ลานบาท โดยสาเหตุหลักของการลดลงของกําไร
เกิดจากการลงทุนอยางตอเน่ืองต้ังแตปลายป 2555 ในการซื้อรถเครนขนาดใหญ สงผลใหมีการรับรูคาเสื่อม
ราคาในการลงทุน 250 ลานบาทหรือปละ 50 ลานบาท รวมถึงคาใชจายดอกเบี้ยในการผอนชําระกับสถาบัน
การเงินของรถที่ลงทุนไปประมาณ 63 ลานบาท ในขณะที่ยังไมสามารถรับรูรายไดไดอยางเต็มที่ เน่ืองจากรถ
เครนขนาดใหญลักษณะน้ี จะตองใหเวลาในการเรียนรูในเรื่องการถอด ประกอบ การใชงาน และการหา
ตลาดอยางนอย  3  เดือน ซึ่งคาดวาจะเห็นภาพรายรับไดอยางชัดเจนขึ้นในปลายป 2557 จนถึงป 2558  สวน
สาเหตุหลักประการตอมาคือการยุบสภาในไตรมาส  4 ชวงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2556 สงผลให
เงินบาทออนคาลง  รถเครนที่บริษัทนําเขามาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และไดเครดิตในการชําระ
เงิน 6 เดือนเพ่ือจําหนาย จึงตอง MARK TO MARKET สงผลใหเกิดการขาดทุนทางบัญชีอีก  28 ลานบาท 
ในขณะที่ป 2555 บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนจํานวนเงิน 17 ลานบาท รวมถึงมีรายรับจากเงิน
ชดเชยคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยที่มีการฟองรองต้ังแตป 2540-2541 และไดรับการชดใชคืน
ตามคําพิพากษาของศาลในป 2555 จํานวน 14 ลานบาท ในขณะท่ีป 2556 ไมมีรายไดในสวนน้ี  

2. แนวโนมการดําเนินธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในปจจุบัน ตองยอมรับวาสถานการณการเมืองใน
ปจจุบันสงผลตอทุกบริษัทในการดําเนินธุรกิจ อยางไรก็ตาม ตองแยกธุรกิจของบริษัทออกเปนสองสวนคือ 
ธุรกิจการใหบริการเชาเคร่ืองจักรกลหนัก กับธุรกิจการจําหนายรถเครนใหมจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และรถเครนเกา  โดยธุรกิจการใหบริการเชาเครื่องจักรกลหนักจะไมสงผลกระทบมากนัก 
เน่ืองจากธุรกิจน้ีเนนใหบริการสําหรับอุตสาหกรรมหนัก เชน อุตสาหกรรมปโตรเคมี และโรงกล่ัน เปนตน 
ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีการวางแผนงานกันลวงหนาเปนหลายป แตธุรกิจที่อาจมีผลกระทบบางคือ ธุรกิจการ
จําหนายรถเครน เน่ืองจากภาครัฐมีการชะลอโครงการไปบางบางสวน อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงเช่ือมั่นวา 
ดวยศักยภาพที่บริษัทมี จะสามารถผานพนวิกฤติตาง ๆ ไปไดดวยดี เชนที่เคยเปนมาในอดีต และยังคงเช่ือมั่น
วา บริษัทจะสามารถทํากําไรในป 2557 ไดมากกวาปที่ผานมา และเช่ือมั่นวารายไดจากธุรกิจการใหบริการ
เชา จะยังสามารถขยายตัวได และสามารถเล้ียงตัวเองและครอบคลุมคาใชจายทางตรง โดยเฉพาะคาเสื่อมซึ่ง
จะสงผลดีตอบริษัทในการชดเชยคาใชจายตาง ๆ แตบริษัทจะต้ังอยูบนความไมประมาท โดยจะประเมิน
สถานการณทุกไตรมาส เน่ืองจากสภาวะแวดลอมในการดําเนินธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา     

3. การเพ่ิมทุนของบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เกิดจากการที่บริษัท เดอะเครน ระยอง มี
การลงทุนซื้อรถเครนขนาดใหญ และมีการบันทึกบัญชีที่บริษัทน้ี การเพ่ิมทุนครั้งน้ีจึงเปนการดําเนินการทาง
บัญชีเพ่ือแปลงหน้ีสินใหเปนทุน เน่ืองจากบริษัท เดอะเครน ระยอง มีการกูยืมเงินบริษัท ไปเพ่ือการ
ประกอบธุรกิจเปนจํานวนมาก เปนการปฏิบัติการในดานการปรับปรุงบัญชีเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
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  คุณพิชิต เจียมเจริญ ผูถือหุนรายยอย สอบถามเพิ่มเติมวา ไดเชารถเครนซูมไลออนไปจากบริษัทเพ่ือใชในการ
กอสรางอาคารโรงงานต้ังแตป 2556 แตปรากฏวาจนถึงปจจุบันป 2557 รถเครนก็ยังคงสวมทะเบียนปายแดง ซึ่งหาก
ผูประกอบการนํารถเครนไปว่ิงบนทองถนน จะประสบความยากลําบากเน่ืองจากเปนการนํารถที่ยังไมไดจดทะเบียนตอ
กรมการขนสงทางบกมาว่ิงบนทองถนน จึงขอสอบถามวารถเครนเหลาน้ีจดทะเบียนไดหรือไม และจะดําเนินการใหแลว
เสร็จไดเมื่อไร 

นายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหารใหคําตอบวา รถเครนซูมไลออนที่บริษัท
นําเขาเพ่ือจําหนายใหกับลูกคา บริษัทมีนโยบายจดทะเบียนใหกับรถทุกคัน และยืนยันวารถทุกคันสามารถจดทะเบียนได 
อยางไรก็ตาม ขั้นตอนการจดทะเบียนรถเครนไมเหมือนรถเกง เพราะทุกคันตองไดรับการเขียนแบบจากสํานักวิศวกรรม
ยานยนต กรมการขนสงทางบก และวิศวกรผูเขียนแบบมีเพียงทานเดียว แตตองเขียนแบบรถทั้งประเทศ ดังน้ัน จึงเกิดความ
ลาชาในการอนุมัติแบบ แตบริษัทก็ไมไดน่ิงนอนใจ มีการติดตามความคืบหนาอยูอยางสมํ่าเสมอ และแบบก็มีทยอยอนุมัติ
ออกมาเปนลําดับ  รวมถึงเจาหนาที่ของบริษัทจะแจงสถานการณและความคืบหนาของการดําเนินการใหลูกคาหรือ
ผูประกอบการทราบเปนระยะ 

เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด
เพ่ิมเติม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ ในระหวางการประชุมน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมขึ้น 4 ราย คิดเปน 854,871  
หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขาประชุมรวม 427,225,431  หุน 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2556 รวมถึงรายงานและขอมูลตาง 
ๆ ของบริษัทในรอบป 2556 และรับรองรายงานประจําปของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปน้ี 
 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบดวยคะแนนเสียง                                427,225,431 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับทราบดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

เลขานุการแถลงตอที่ประชุมวา ตามท่ีบริษัทฯไดจัดสงงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และรายงานของผูสอบบัญชี ไปพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมผูถือหุนแลวน้ัน จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบ
บัญชีของบริษัท และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปน้ี 
  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง                                   427,225,431 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2556 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 
 เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอบังคับบริษัทขอ 56 กําหนดวา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําป หักออกดวยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน   
 คณะกรรมการมีความเห็นวา ใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการ
ดําเนินงานต้ังแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวนเงิน 60,346,244.81 บาท 
เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 3,017,312.24 บาท หรือรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ รวมเปนเงินสํารองสะสมจํานวน 
25,528,529.66 บาท หรือรอยละ 4.41 ของทุนจดทะเบียน 

เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพ่ิมเติมหรือไม  ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ สําหรับผลการดําเนินงานต้ังแตวันที่ 1 มกราคม  
2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวนเงิน 60,346,244.81 บาท เปนเงินสํารองตาม
กฎหมาย 3,017,312.24  บาท หรือรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ รวมเปนเงินสํารองสะสมจํานวน 25,528,529.66 บาท หรือรอย
ละ 4.41 ของทุนจดทะเบียน ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปน้ี 
  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง                                   427,225,431 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2556 และพิจารณาอนุมัติการจายปนผลเปนหุนสามัญและเงินสด 
 เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา ไมนอยกวารอยละ 
50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแตละงวดบัญชี หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตางๆ ทุก
ประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยการจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการตาง ๆ ของบริษัท รวมถึง
ความจําเปนและความเหมาะสมอ่ืนในอนาคตดวย ทั้งน้ี บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 
ถึง 31 ธันวาคม  2556 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการเปนจํานวนเงิน 60,346,244.81 บาท 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณา อนุมัติการจายปนผล
เปนหุนสามัญและเงินสดดังน้ี 
 5.1    จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 48,214,186 หุน (สี่สิบแปดลานสองแสนหน่ึงหมื่น
สี่พันหน่ึงรอยแปดสิบหกหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนใน อัตรา  12 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนปนผล รวม
เปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 48,214,186 บาท (สี่สบิแปดลานสองแสนหน่ึงหมื่นสี่พันหน่ึงรอยแปดสิบหกบาท) หรือคิดเปนอัตรา
การจายเงินปนผล 0.08333333 บาทตอหุน ในกรณีที่มีเศษหุนตํ่ากวา  12 หุน บริษัทฯ จะจายเงินปนผลเปนเงินสดแทนการ
จายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.08333333 บาท 
 5.2    จายปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.00925926 บาทตอหุน เพ่ือรองรับภาษีหัก ณ ที่จายที่เกิดจากการจายปน
ผลเปนหุนสามัญ โดยคํานวณจากมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
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 ทั้งน้ี ผูถือหุนจะไดรับปนผลในรูปหุนสามัญและเงินสด รวมเปนจํานวน 0.09259259 บาทตอหุน รวมเปนเงินที่
บริษัทตองจายในครั้งน้ีไมเกิน 53,571,320 บาท (หาสิบสามลานหาแสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพันสามรอยยี่สิบบาท) หรือรอยละ 
88.77 ตอกําไรสุทธิ และเปนไปตามนโยบายการจายปนผลของบริษัท 
 บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 10 ของเงินไดจากเงินปนผลรวมดังกลาว โดยจะทําการหักภาษีจากเงิน
ปนผลที่จายเปนเงินสด 
 โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลและเงินสดปนผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และใหรวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และกําหนดจายหุนปน
ผลและเงินสดภายใน วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 
 ทั้งน้ี การจายปนผลดังกลาวจะดําเนินการ ภายหลังจากที่บริษัทไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนรวมถึงมีการจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว 

เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพ่ิมเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายปนผลจากกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับผลการดําเนินงานต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปนหุนสามัญของบริษัท และเปนเงินสด 
ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปน้ี 
  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง                                   427,225,431 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,571,375 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 578,570,233 บาท โดย
เปนการตัดหุนสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพ่ือรองรับการจายหุนปนผล จากผลการดําเนินงานประจําป 2555 จาํนวน 
1,142 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุน
จดทะเบียนบริษัท  

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,571,375 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 578,570,233 บาท โดยเปนการตัด
หุนสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพ่ือรองรับการจายหุนปนผล จากผลการดําเนินงานประจําป 2555 จํานวน 1,142 หุน มลู
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธขิอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท  ดังน้ี 

 
ขอ 4 ทุนจดทะเบียนรวม  : 578,570,233 บาท (หารอยเจ็ดสิบแปดลานหาแสนเจ็ดหมื่นสองรอย
       สามสิบสามบาท) 
 แบงเปน   : 578,570,233 หุน  (หารอยเจ็ดสิบแปดลานหาแสนเจ็ดหมื่นสองรอย
       สามสิบสามหุน) 
 มูลคาหุนละ  :  1 บาท  (หน่ึงบาท) 
 โดยแบงออกเปน 
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 หุนสามัญ  : 578,570,233 หุน  (หารอยเจ็ดสิบแปดลานหาแสนเจ็ดหมื่นสอง
       รอยสามสิบสามหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ ์  :     - หุน  
 

 ทั้งน้ี ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข และเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

 เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพ่ิมเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,571,375 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหม 578,570,233 บาท และอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท  ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปน้ี 
  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง                                   427,225,431 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,570,233 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 626,784,419 บาท โดย
การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมจํานวน 48,214,186 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับหุนปนผล และพิจารณา
อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท  

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,570,233 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 626,784,419 บาท เพ่ือรองรับการ
จายหุนปนผล โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 48,214,186 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และเห็นสมควรอนุมัติการ
แกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังน้ี  

 
 ขอ 4 ทุนจดทะเบียนรวม  : 626,784,419 บาท  (หกรอยยี่สิบหกลานเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่
       รอยสิบเกาบาท) 
 แบงเปน   : 626,784,419 หุน   (หกรอยยี่สิบหกลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนสี่พันสี่
       รอยสิบเกาหุน) 
 
 มูลคาหุนละ  :  1 บาท  (หน่ึงบาท) 
 โดยแบงออกเปน 
 หุนสามัญ  : 626,784,419 หุน  (หกรอยยี่สิบหกลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนสี่พันสี่
       รอยสิบเกาหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ ์  :     - หุน  
 
 ทั้งน้ี ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข และเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 
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 เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพ่ิมเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,570,233 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหม 626,784,419 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 48,214,186 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท และเห็นสมควรอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปน้ี 
  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง                                   427,220,860 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9989 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง          4,571 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0011   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เกิดจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล 

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เกิดจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จํานวน 48,214,186 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล  

เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพ่ิมเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เกิดจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
จํานวน 48,214,186 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดวย
คะแนนเสียงขางมากดังตอไปน้ี 
  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง                                  427,220,860   เสียง คิดเปนรอยละ 99.9989 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน       4,571 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0011 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9 พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหม แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  
 เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทขอ 22 ซึ่งกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนง หน่ึงในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสาม
สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม สําหรับปน้ีกรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตาม
วาระ จํานวนสี่ทานประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี   
 1) ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร  กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ   
 2) นายชํานาญ งามพจนวงศ       กรรมการ 
 3) นางวีระวรรณ บุญขวัญ  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 4) นางสาวจันทรจิรา แพรรังสี  กรรมการ  
 ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหแตงต้ังกรรมการ      
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระทุกทานกลับเขาเปนกรรมการของบรษิัทอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเปนผูที่มีความรูความสามารถ และ 
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ปฏิบัติหนาที่เพ่ือความกาวหนาของบริษัทมาโดยตลอด  โดยขอใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาการแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
ดังน้ี 
 
9.1 แตงต้ังผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทรใหดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวาผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
กรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 4) 

จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร กรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตาม
วาระ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  

เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทแตงต้ังผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร กรรมการท่ีตองออกจากตําแหนง
ตามวาระ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปน้ี 
  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง                                   427,225,431 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงต้ังดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                          - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
9.2  แตงต้ังนายชํานาญ งามพจนวงศ ใหดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวานายชํานาญ งามพจนวงศ   มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
กรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 4) 
 จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังนายชํานาญ งามพจนวงศ   กรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทแตงต้ังนายชํานาญ งามพจนวงศ   กรรมการท่ีตองออกจากตําแหนง
ตามวาระ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง  ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปน้ี 
  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง                                  427,220,860   เสียง คิดเปนรอยละ 99.9989 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน       4,571 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0011 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
9.3 แตงต้ังนางวีระวรรณ บุญขวัญ  ใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท   พิจารณาแลวเห็นวานางวีระวรรณ บุญขวัญ    มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
กรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 4) 
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 จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังนางวีระวรรณ บุญขวัญ  กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงต้ังนางวีระวรรณ บุญขวัญ    กรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระเปน
กรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง  ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปน้ี 
  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง                                  427,220,860   เสียง คิดเปนรอยละ 99.9989 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน       4,571 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0011 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
9.4 แตงต้ังนางสาวจันทรจิรา แพรรังสี  ใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัท   พิจารณาแลวเห็นวานางสาวจันทรจิรา แพรรังสี  มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงกรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญ
ประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4) 
 จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังนางสาวจันทรจิรา แพรรังสี  กรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงต้ังนางสาวจันทรจิรา แพรรังสี  กรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระเปน
กรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง  ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปน้ี 
  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง                                  427,220,860   เสียง คิดเปนรอยละ 99.9989 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน       4,571 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0011 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2557 

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาโดยยึดตาม
หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่จะไดรับจากกรรมการ และการเปรียบเทียบกับคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในกลุม
ธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายไดและกําไรสุทธิใกลเคียงกันแลว มีมติใหเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ืออนุมัติคาตอบแทนกรรมการโดยอัตราคาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุมตอครั้ง และบําเหน็จ
กรรมการของป 2557 เทากับป 2556 ที่ผานมาซึ่งผานการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 แลว ทั้งน้ี 
ผลตอบแทนทั้งป จะตองไมเกินวงเงิน 5.0 ลานบาท ซึ่งเทากับป 2556 ที่ผานมา ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. คาตอบแทนรายเดือน  
 - ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000.00 บาท   
 - รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 30,000.00 บาท 
 - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท  



 - 12 - 

 2. เบี้ยประชุมตอครั้ง  
 -    ประธานกรรมการ จายครั้งละ 12,000.00 บาท   
 - รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจตรวจสอบ จายครั้งละ 
 10,000.00 บาท  
  3. บําเหน็จกรรมการ  
 - เมื่อมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบําเหน็จตามความเหมาะสมใหกับกรรมการ
ทุกตําแหนง แตทั้งน้ี ผลตอบแทนรวมทั้งป จะตองไมเกินวงเงิน 5.0 ลานบาท   

สําหรับกรรมการท่ีทําหนาที่มากกวา 1 ตําแหนง ใหรับคาตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตําแหนงที่สูง
กวาเพียงตําแหนงเดียว หากกรรมการทานใดที่ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารแลว จะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการอีก และกรรมการซึ่งไมสามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับเบี้ยประชุม และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการในวงเงินไมเกิน 5,000,000  บาทตอป       เทากับป 2556 ที่ผานมา  และไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดขอ
สงสัยตาง ๆ  ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

เลขานุการแจงวา ผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุนนับรวมกันได  297,327,640 หุน ถือวาเปนผูมีสวนได
เสียเปนพิเศษในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนราย
เดือน คาเบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการในวาระน้ี จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจํานวนเทากับ 
129,897,791 เสยีง 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2557 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดตามท่ีเสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปน้ี 
  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง      129,897,791  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                         - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2557 

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา เพ่ือใหเปนไปขอบังคับของบริษัท ขอที่ 49 กําหนดวา กิจการอันที่ประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป พึงกระทําตามขอ (5) คือ การแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท    คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จํากัด สําหรับสอบบญัชีรอบปบญัชี 
2556 ซึ่งเปนบริษัทที่ปฏิบัติหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทเปนปแรก โดยผูสอบบัญชีลําดับที่ 1 และ 2 ดานลางปฏิบัติงานเปน
ผูสอบบัญชีใหกับบริษัทเปนระยะเวลา  6 ป และ 4 ป ตามลําดับ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี
และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ใหผูถือหุน
พิจารณาแตงต้ัง ดังน้ี  
 1) นายประวิทย  วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ 

2) นายบรรจง พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ 
3) นายเทอดทอง  เทพมังกร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ 
4) นายไกรสิทธิ์  ศิลปมงคลกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 

  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทโดยใหมีอํานาจกระทําการรวมกัน หรือแตละคนตางมีอํานาจกระทําการไดเองโดยลําพังใน
การตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย และ กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 
เปนจํานวนเงินไมเกิน 2,200,000 บาทตอป ซึ่งเปนจํานวนที่รวมคาตอบแทนสําหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและการสอบ
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ทานงบการเงินรายไตรมาสดวยแลว ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา 200,000 บาท ทั้งน้ี ในกรณีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท พีวี ออดิท จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีทานอื่น ภายในสํานักงานเดียวกัน  เปนผูลงลายมือช่ือในรายงาน
การตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และบริษัทยอยแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 

ผูสอบบัญชีทั้งสี่ทาน  ไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัทยอย ผูบริหารหรือผูถือหุนราย
ใหญ หรือบุคคลที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบ
การเงินของบริษัท     

เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพ่ิมเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีทั้งสี่ทานจากบริษัท พีวี ออดิท จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือผูสอบบัญชีทานอื่น ภายในสํานักงานเดียวกัน  
เปนผูลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และบริษัทยอยแทน
ผูสอบบัญชีดังกลาวได และอนุมัติคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 2,200,000 บาท ตอป ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
ดังตอไปน้ี 

 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง  427,225,431  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง     - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน                         - เสียง คิดเปนรอยละ    0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
เลขานุการไดสอบถามที่ประชุมผูถือหุนวา มีผูถือหุนทานใดตองการสอบถามเร่ืองอื่นใดเพ่ิมเติมหรือไม  ปรากฏ

วามีผูถือหุนซักถามดังน้ี 
คุณกัลยา ผกากรอง อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามและ

เสนอแนะดังน้ี 
1. ปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน ซึ่งสงผลใหเกิดปญหากับบานเมืองอยูในปจจุบัน และสังคมไทยมีการต่ืนตัวใน

เรื่องปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันเปนอยางมาก ในสวนของตลาดทุนไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย หรือ IOD ไดจัดทําโครงการช่ือ แนวรวมปฏิบัติการภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต และ
มีการชักชวนบริษัทจดทะเบียนใหเขารวมโครงการ และนําเสนอแผนงานการแกปญหา โดยปจจุบัน มีบริษัท
จดทะเบียนเขารวมแลวกวา 100 บริษัท จึงขอเชิญชวนบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) เขารวมโครงการเพ่ือใหมี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตอปญหาที่เกิดขึ้น นอกจากเปนการเพ่ิมความเช่ือมั่นของนักลงทุนตอตัวบริษัทเอง
แลว ยังเปนการสรางความเช่ือมั่นตอตลาดทุนไทยโดยรวม ทั้งน้ี ขอสอบถามวา บริษัทมีนโยบายเก่ียวกับ
เรื่องน้ีอยางไร 

2. ผลการดําเนินงานของบริษัทป 2556 มีผลการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 28 ลานบาท โดยมีรายงาน
คณะกรรมการระบุวา บริษัทมีการปองกันความเสี่ยงดวยการซื้อขายอัตราแลกเปล่ียนลวงหนา หรือ 
FORWARD ทั้งน้ี เห็นวาการซื้อ FORWARD ไมนาจะสามารถปองกันความเสี่ยงได หากบริษัทไมให
ความสําคัญกับกําไรขาดทุนที่เกิดจากการซื้อขายอัตราแลกเปล่ียน แนวทางที่เห็นควรดําเนินการในการ
ปองกันความเสี่ยงคือ การซื้อขายอัตราแลกเปล่ียนแบบคงที่ หรือซื้อ FIXED RATE ซึ่งอาจมีคาธรรมเนียม
เกิดขึ้นตามที่สถาบันการเงินระบุไว ซึ่งบริษัทจะตองพิจารณาวา คาธรรมเนียมที่เกิดขึ้น กับความเสี่ยงที่



 - 14 - 

คอนขางสูงของอัตราแลกเปล่ียน อยางใดจะคุมคากวากัน แตการซื้อ FXIED RATE บริษัทจะลดปญหาเรื่อง
การขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนไดอยางแนนอน  

ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม ตอบขอซักถามในประเด็นที่ 1 ดังน้ี 
1. บริษัทยินดีที่สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยใหความสําคัญตอประเด็นปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันในสังคมไทย  

ในสวนของบริษัท กรรมการทุกทานตางตระหนักและใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
และเห็นดวยที่สังคม และประเทศชาติโดยรวมตองรวมกันดูแลปญหานี้เปนกรณีพิเศษ  โดยประธาน
กรรมการจะนําเรื่องน้ีเขาหารือกับคณะกรรมการ เพ่ือใหมีการดําเนินการที่เปนรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น 

นายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร ช้ีแจงคําถามในประเด็นที่ 2 ดังน้ี 
2. ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะเร่ืองแนวทางการปองกันการขาดทุนจากอัตรา

แลกเปล่ียน โดยจะนําขอเสนอน้ีไปพิจารณาและหารือกับสถาบันการเงินที่เก่ียวของตอไป 
  

ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม ไดแจงตอที่ประชุมกรณีบริษัทมีการเปล่ียนแปลงบริษัทผูสอบบัญชี
จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด มาเปนบริษัท พีวี ออดิท จํากัด เปนปแรก จึงขอใหนายวัชรินทร ดวงดารา กรรมการและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ใหรายละเอียดเพ่ิมเติมตอที่ประชุมเพ่ือความชัดเจน 

นายวัชรินทร ดวงดารา กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา  ถึงแมจะไมมีผูถือ
หุนทานใดสอบถาม แตเพ่ือความโปรงใส จึงขอใหรายละเอียดเพ่ิมเติมถึงการเปล่ียนแปลงดังกลาววา หากผูถือหุนดูขอมูล
จากหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2556 หนาที่ 11 ซึ่งผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี 4 ทานจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผูสอบบัญชีทั้งสี่ทานดังกลาว ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีทานอื่นมาปฏิบัติหนาที่แทน และผูสอบบัญชีประจําป 2557 ซึ่งทานผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติให
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตามวาระที่ 11 สามทานแรกก็เปนผูสอบบัญชีรายเดิม เพียงแตมาจากบริษัทอีกช่ือหน่ึง ซึ่งผูสอบ
บัญชีดังกลาวไดแจงใหบริษัททราบแลวต้ังแตกลางป 2556 วาผูสอบบัญชีทั้ง 4 ทานจะยายจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
จํากัด ไปเปนบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งคุณไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผูสอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งอยู ณ ที่น้ี
ดวยนาจะใหคําตอบไดชัดเจนถึงการเปล่ียนแปลงดังกลาว 

นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผูสอบบัญชี จากบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ใหรายละเอียดตอที่ประชุมวา บริษัท เอเอ็น
เอส ออดิท จํากัด มีการจัดโครงสรางภายในของสํานักงานตรวจสอบบัญชีใหม โดยผูสอบบัญชีทีมงานกลุมนายประวิทย 
วิวรรธนานุตร ไดแตกบริษัทออกมาเปน บริษัท พีวี ออดิท จํากัด โดยบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ไดรับการรับรองและเห็นชอบ 
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เมื่อปลายป 2556 ดังน้ัน สาเหตุของการเปล่ียนแปลง
ของช่ือบริษัท จึงเปนเพียงสาเหตุที่เกิดจากการปรับโครงสรางภายในของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด แตผูสอบบัญชีแทบ
จะไมมีการเปล่ียนแปลงแตอยางใด  

เลขานุการไดสอบถามที่ประชุมผูถือหุนวา มีผูถือหุนทานใดตองการสอบถามเร่ืองอื่นใดเพ่ิมเติมหรือไม  ปรากฎ
วามีผูถือหุนสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมดังน้ี  

คุณโสรัตน วณิชวรากิจ ผูถือหุนรายยอย ไดใหความเห็นตอที่ประชุมวา  กอนอื่นตองขอแสดงความช่ืนชมบริษัท
ที่สามารถผานพนวิกฤติการณตาง ๆ มาไดในสถานการณบานเมืองที่ไมน่ิงในขณะน้ี และยังสามารถดําเนินงานมีผลกําไร
ใหกับผูถือหุน ในฐานะนักธุรกิจเห็นวา การบริหารกิจการ กําไรเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงที่ช้ีใหเปนถึงความสามารถของ
บริษัทในการแขงขัน และเขาใจดีวา กําไรจะลดลง หรือผลลัพธที่ไดจะแตกตางไป จากการดําเนินธุรกิจในสถานการณ และ
ปจจัยการดําเนินธุรกิจที่แตกตางออกไป  อยางไรก็ตาม ความชัดเจนที่ตองการเห็นจากบริษัท คือเหตุหรือปจจัยในการสราง
ความสามารถในการแขงขันของบริษัทในป 2556 ที่ผานมา ซึ่งเห็นแลวสวนหน่ึงจากการท่ีคณะกรรมการใหคําตอบเรื่องผล
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ของการลดลงของกําไร เน่ืองจากการลงทุนในเครื่องจักรขนาดใหญสงผลใหเกิดคาใชจายเรื่องคาเสื่อมราคาและดอกเบี้ย 
โดยสวนตัวเห็นวา การบริหารกิจการ กิจการน้ันจะตองเติบโตไปพรอมกันทั้งดานเครื่องไมเครื่องมือที่ใชในการทําธุรกิจ
หรือ HARD SIDE และบุคลากร ระบบการบริหารกิจการ และวัฒนธรรมองคกรหรือ SOFT SIDE  จึงมีประเด็นคําถามเพ่ือ
ตองการเห็นภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหชัดเจนยิ่งขึ้นดังน้ี  

1. ในป 2556 บริษทัมีการลงทุนดาน HARD SIDE หรือลงทุนในเครื่องจักรกลหนักเพ่ือการดําเนินธุรกิจ เพ่ือให
บริษัทมีความมั่นคง เติบโตไปขางหนา มีความแข็งแกรง และเพ่ิมกําไรตามเปาหมายที่บริษัทมุงหวังในปตอ 
ๆ ไป อยางไรก็ตามตองการเห็นภาพวา ตลอดป 2556 ที่ผานมา บริษัทมีการดําเนินการดานการพัฒนาระบบ 
การพัฒนาดานบุคลากร และพัฒนาวัฒนธรรมองคกร หรือการพัฒนาดาน SOFT SIDE  เพ่ือใหพรอมสําหรับ
การขยายกิจการใหมากยิ่ง ๆ ขึ้นไปอยางไร  รวมถึงการดําเนินการของบริษัทในป 2557 วาจะทําอะไรตอไป 
เน่ืองจากบริษัทมีความพรอมแลว ดานเครื่องจักรกลในการทําธุรกิจ  

2. ตองการเห็นอนาคตและภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3 ปขางหนาวา ธุรกิจการใหบริการเชา และ
ธุรกิจการจําหนายเครื่องจักร จะมีทิศทางการเดินอยางไร เพ่ือไมใหเปนธุรกิจที่ทับซอนและแขงขันกันเอง 
แตเปนธุรกิจที่สามารถขยาย และเปนพลังที่สงเสริมกันไดอยางเขมแข็งในอนาคต  

นายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร ใหคําตอบสําหรับประเด็นคําถามขางตน
ดังน้ี 

1. บริษัทมีการพัฒนาและเปนผูนําดานเครื่องจักรกลหนักเหนือคูแขงมาอยางตอเน่ือง ตลอดเวลา อยางไรก็ตาม
บริษัทตระหนักดีวา การลงทุนในเครื่องจักรบริษทัอื่น ๆ ก็สามารถทําไดเชนกัน บริษัทจึงใหความสําคัญไม
เฉพาะแตการลงทุนในดานเครื่องจักร แตใหความสําคัญเทาเทียมกันในดานการพัฒนาบุคลากร ดวยการ
พยายามรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว และรับสมัครพนักงานเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับเครื่องจักรที่มีสมรรถนะ
สูงขึ้น รวมถึงมีการต้ังศูนยฝกอบรม เพ่ือพัฒนาท้ังชาง และพนักงานขับ เน่ืองจากบริษัทมองเห็นวาบุคลากร
ดานชางและพนักงานขับจะเกิดการขาดแคลนในอนาคต โดยศูนยฝกอบรมดังกลาว นาจะเริ่มดําเนินการได
อยางเปนระบบภายในไตรมาส 2/2557 โดยเปนศูนยฝกอบรมที่ดําเนินการรวมกันระหวางบริษัท กับบริษัท 
ZOOMLION จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีเปาหมายที่จะพัฒนาศูนยฝกอบรมน้ีใหเปน
โรงเรียนในอนาคต เพ่ือรองรับการพัฒนาบุคคลากรใหรอบดาน ทั้งดานงานใหบริการเชา และงานขาย 

2. บริษัทมีนโยบายแยกกลุมลูกคาอยางชัดเจน ในการดําเนินธุรกิจการใหบริการเชา และธุรกิจการจําหนาย
เครื่องจักร เน่ืองจากบริษัทตระหนักดีวาธุรกิจทั้งสองอยางน้ีคอนขางคาบเก่ียวกันและอาจสงผลกระทบ
กันเอง โดยธุรกิจการใหบริการเชา บริษัทเนนใหบริการดวยเครื่องจักรกลขนาดใหญ เนนกลุมลูกคา
อุตสาหกรรมหนักเชนงานปโตรเคมี งานติดต้ังกังหันลม งานโรงไฟฟา และงานกอสรางอุปกรณเพ่ือการ
สรางแทนขุดเจาะน้ํามันในทองทะเล ซึ่งเปนธุรกิจที่เติบโตมากขึ้นในอาเซียนในปจจุบัน โดยงานเหลาน้ีใน
ประเทศไทย บริษัทเช่ือวาจะมีพ้ืนที่ในการทํางานลดลง ความซับซอนในการทํางานมากขึ้น และตองการ
เครื่องจักรที่มีขนาดความสามารถในการทํางานสูงขึ้น โดยบริษัทเนนการลงทุนในเคร่ืองจักรกลขนาดใหญ 
เพ่ือใหบริการลูกคาในอุตสาหกรรมหนักเหลาน้ี และจะเสริมความแข็งแกรงในดานคุณภาพและการ
ใหบริการมากขึ้น สวนธุรกิจการจําหนายเครื่องจักร บริษทัเนนจําหนายเครื่องจักรขนาดเล็กที่บริษัทไมเนน
ทําธุรกิจ คือเครื่องจักรที่มีความสามารถในการยกต้ังแต 25 ถึง 50 ตัน ซึ่งนอกจากเปนการกระจายสวนแบง
ทางการตลาดใหกับกลุมลูกคาผูประกอบการรายยอยดานรถเครนขนาดเล็กแลว ยังสามารถสรางพันธมิตร
ทางธุรกิจ  ในกรณีที่บริษัทมีความตองการใชเครื่องจักรขนาดเล็กในการใหบริการลูกคา โดยบริษัทไมตอง
ลงทุนในเครื่องจักรขนาดเล็กดวยตนเอง  นอกจากน้ี บริษัทยงัเสริมความเขมแข็งดานงานขาย ดวยการเตรียม
ต้ังศูนยบริการในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ เน่ืองจากจนถึงปจจุบัน บริษัทจําหนายรถเครนซูมไลออนไป
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แลวกวา 400 คัน โดยมีการซื้อที่ดินและวางโครงการกอสรางศูนยบริการในพ้ืนที่ภาคเหนือ และภาคใต 
ศูนยบริการภาคใตนาจะเริ่มใหบริการไดภายในปลายป 2557 เปนแหงแรก รวมถึงมีนโยบายจําหนาย
เครื่องจักรผานตัวแทนจําหนายรอง หรือ SUB DEALER  เพ่ือสามารถกระจายเคร่ืองจักรไปสูลูกคาให
ครอบคลุมไดทั่วประเทศมากขึ้น  

ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม กลาวเสริมวา บริษัทมีนโยบายอยางตอเน่ืองในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มีการปรับโครงสรางการบริหารภายในใหเหมาะสม มีการโอนยายตําแหนงงาน เพ่ือใหพนักงานและผูบริหาร
สามารถเรียนรูงานไดกวางขวาง และรอบดานยิ่งขึ้น มีพนักงานและผูเช่ียวชาญดานเครื่องจักรกลหนักที่เปนชาวตางชาติ
มากขึ้น ซึ่งเปนหน่ึงในการดําเนินการเพ่ือเสริมสรางบุคลากรของบริษัทใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 

เลขานุการไดสอบถามที่ประชุมผูถือหุนวา มีผูถือหุนทานใดตองการสอบถามเร่ืองอื่นใดเพ่ิมเติมหรือไม  ปรากฎ
ไมมีผูถือหุนเขารวมประชุมทานใดสอบถามและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกลาวปดการ
ประชุม 
  ผศ.ดร. พิบูลย ลิมประภัทร ประธานท่ีประชุม กลาวขอบคุณผูถือหุนในนามของคณะกรรมการบริษัท  ที่ไดมอบ
ความไววางใจใหคณะกรรมการบริษัทบริหารกิจการของบริษัทตอไป  และขอบคุณผูเขารวมประชุม ผูถือหุน และผูมีเกียรติ
ทุกทานที่กรุณาสละเวลาเขารวมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งน้ี และใหสัญญา และความมั่นใจวา 
คณะกรรมการทุกทานจะบริหารกิจการดวยความต้ังใจ รอบคอบ และดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกทานอยางดีที่สุด 
และเปนไปตามธรรมาภิบาลของบริษัท เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีกิจการที่จะหารืออีก ประธานจึงกลาวปดการประชุม และ
ขอใหผูถือหุนทุกทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

 
ปดประชุมเวลา 15.50 น. 
 
 

    
       

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

             
 
  

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



(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
วันท่ี 26 มีนาคม 2558 

ขาพเจา บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ระหวางเวลา 13.30 น. ถึง 
16.20 น.  เก่ียวกับการลดทุน การเพ่ิมทุน และการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดังตอไปน้ี 

1.   การลดทุนและการเพ่ิมทุน 

1.1  ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 626,784,419 บาท เปน 626,783,520 บาท โดยการตัดหุน
สามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพ่ือรองรับการจายหุนปนผลในปกอน จํานวน 899 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท รวม 899 บาท  

1.2  ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 626,783,520 บาท เปน 696,426,133 บาท โดยออกหุนสามัญ
จํานวน 69,642,613 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท รวม 69,642,613 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลโดยเปนการเพ่ิมทุนใน
ลักษณะดังน้ี 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน จํานวนหุน 
 

มูลคาท่ีตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกําหนดวัตถุประสงคใน หุนสามัญ 69,642,613 1.00 69,642,613 
          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 69,642,613 9 : 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 9 หุน บริษัทจะจายเงินปนผลเปน
เงินสดแทนการจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.11111111 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 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558  เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมราชพฤกษ 2 ช้ัน 2 อาคาร
บางนาทาวเวอรบี เลขท่ี 2/4-5 หมู 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดย 

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

 กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ในวันที่ 9 เมษายน 2558 และใหรวบรวมรายช่ือตาม  
ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 เมษายน 2558 (วันทําการถัดจากวันกําหนดรายช่ือ
ผูถือหุน) 

 
4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน ตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของ และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถามี)         

บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนตอกระทรวงพาณิชยและยื่นขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ือใหรับหุนสามัญเพ่ิมทุน (หุน
ปนผล) เปนหลักทรัพยจดทะเบียนเพ่ือทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป 

 
5.  วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนท่ีเพ่ิม 

5.1 เพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนและรักษาสภาพคลองทางการเงินของบริษัท 

5.2 เพ่ือจัดสรรหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิม เปนผลตอบแทนในการลงทุนแกผูถือหุนแทนการจายปนผลเปนเงินสด 
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6. ประโยชนท่ีบริษัทจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 6.1 เพ่ิมสภาพคลองในหุนของบริษัท 

6.2 เพ่ือรักษาสภาพคลองของทุนหมุนเวียนของบริษัท 
 

7. ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 7.1 นโยบายเงินปนผล 
บริษัทมีนโยบายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ ในแตละงวดบัญชี หลังจากหักภาษี
เงินไดนิติบคุคลและเงินสํารองตางๆ (โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม) 

 7.2 ผูถือหุนที่มีรายช่ือ ณ วันที่ทําการปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายปนผลในแตละป มีสิทธิไดรับเงินปนผลจากการดําเนินงานในปน้ันๆ 
 
8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจําเปนสําหรับผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 - ไมมี - 
 
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 
1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 26 มีนาคม 2558 
2 กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 9 เมษายน 2558 
3 รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปด 

สมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 
10 เมษายน 2558 

4 วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 28 เมษายน 2558 
5 กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรบัหุนปนผลและเงินสดปนผล 12 พฤษภาคม 2558 
6 รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปด 

สมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลและ 
เงินสดปนผล 

13 พฤษภาคม 2558 

7 วันจายหุนปนผลและเงินสดปนผล ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 
 
บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตองและครบถวนทุกประการ 
 
 
 
 ลายมือช่ือ.............................................................. กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
 (นางสาววนิดา ดาราฉาย) 
 กรรมการ 
 



 ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 9) 

ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

 
ชื่อ-ชื่อสกุล   นายเจษฎา  พรหมจาต 

อายุ    53 ป  

วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผานการอบรม   Director Certification Program (DCP) year 2004 (IOD) 
Company Secretary Program (CSP) year 2004 (IOD) 
นักบริหารยุทธศาสตรการปองกัน และปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส) รุน 1 พ.ศ.2553 
TLCA Executive Development Program (EDP) รุนที่ 9 พ.ศ.2555 
ประกาศนียบัตรช้ันสูง การบริหารงานภาครฐัและกฎหมาย  มหาชน รุนที่12 (ปรม) พ.ศ.2556 

ตําแหนงงานในปจจุบัน  ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

 

ประวัติการทํางานและตําแหนงงานในปจจุบัน  
กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน  

ก.ย.2557 – ปจจุบัน   ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
ธ.ค.2556–ส.ค.2557  รองกรรมการผูอํานวยการใหญ และปฏิบัติหนาที่หัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน (CFO) 
    บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
ธ.ค.2552 – พ.ย.2556  หัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน (CFO)    บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
ม.ค. – พ.ย.2552   ผูชวยกรรมการผูจัดการ    บริษัท โรงพยาบาลปยะเวท จํากัด (มหาชน) 
มี.ค.2551 – ส.ค.2557  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
2547 – ก.พ.2551   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) 
2546 – 2547   กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) 

กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

มี.ค.2551 – ส.ค.2557  กรรมการบริษัท ดีแลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
2547 – ก.พ. 2551   กรรมการบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด 

กรรมการ บริษัท เอ็ม แอนด ดี เอนเตอรเทนเมนท จํากัด 
กรรมการบริษัท เอ็ม โอเอ็ม อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

2543 – 2550   ผูจัดการสํานักประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด 
2541 – 2543   ผูจัดการทั่วไปบริษัท ชูไก จํากัด   

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง กรรมการบริษัท 

 



 ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 9) 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา เน่ืองจากบริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ 
ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด  โดยคัดเลือกจาก
บุคคลที่เปนตัวแทน หรือไดรับการเสนอช่ือจากผูถือหุน จากนั้นคณะกรรมการจึง
นํารายช่ือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง  

การถือหุนในบริษัท   ไมมี  

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี 

จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป 3 วาระ / 6 ป 11 เดือน   

ประวัติการเขารวมประชุมป 2557 1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท  9 ครั้ง จาก 10 ครั้ง 
 2. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 9 ครั้ง 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ไมมี 

การมี / ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชุมสามัญผูถอืหุนป 2558: 

เปนกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียธรรมดาในการพิจารณาวาระ
การเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 9) 

ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

 
ชื่อ-ชื่อสกุล   นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ 

ตําแหนงในบริษัท   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

อายุ    66 ป  

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี สาขาการเงินการคลัง  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผานการอบรม   Risk Management Committee Program(RMP) ,The Thai Institute of Directors(IOD) 
Director Accreditation Program (DAP) Class 59(IOD) 

 Director Certification Program (DCP)  Class147 (IOD) 
    Audit Committee Class 39(IOD) 
    Role of Compensation Committee (RCC) Class 14 (IOD) 

โครงการสัมมนาผูบริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุน 8 (FINEX’8) 
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 
Syndicated Loans, The Euro Money Institute Hong Kong 
BOURSE GAME ASIASingapore 

ตําแหนงงานในปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ประวัติการทํางาน    
2552– ปจจุบัน   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
2551 – ปจจุบัน   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด(มหาชน) 
2542 - 2551   กรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ2 ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
2551 - 2551   กรรมการ  บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด 
2549 - 2551   กรรมการ  บริษัท หลักทรัพย บีที จํากัด 
2548 - 2549   กรรมการ บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนบีที จํากัด 
2542 - 2548   กรรมการ บริษัท บีทีประกันภัย จํากัด 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง กรรมการและกรรมการอิสระ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา เน่ืองจากบริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ 
ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาความเปน
อิสระตามนิยามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เปน
ตัวแทน หรือไดรับการเสนอช่ือจากผูถือหุน จากน้ันคณะกรรมการจึงนํารายช่ือ
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง  

การถือหุนในบริษัท   ไมมี 



 ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 9) 

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน   
กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน  

2552– ปจจุบัน   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
2551 – ปจจุบัน   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
2542 -  2551   กรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ2 ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 

กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

2551 – 2551   กรรมการ  บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด 
2549 –2551   กรรมการ  บริษัท หลักทรัพย บีที จํากัด 
2548 –2549   กรรมการ บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนบีที จํากัด 
2542 –2548   กรรมการ บริษัท บีทีประกันภัย จํากัด 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี 

จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป 2 วาระ / 5 ป 10 เดือน   

การเขารวมประชุมป 2557 1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท  10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง 
 2. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ไมมี 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี ตามหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัท 

1) เปนบคุคลที่ถือหุนในบริษัท ฯ ไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ฯ 

2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมท้ังไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปนผูมี
อํานาจในการควบคุมของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตอง
ไมมีความสัมพันธ ในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอนไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญ หรือเปนบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงในลักษณะที่อาจทําใหขาดความเปนอสิระ โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาว
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอนไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ  

4) ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง และไมไดรับแตงต้ังเปนตัวแทน เพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร หรือผูหุนรายใหญ 

5) เปนบุคคลที่มีความรู ประสบการณ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นไดโดยอิสระ ไมอยูภายใต
อิทธิพลของกลุมบุคคลใด ๆ   

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ  เทากับขอกําหนดขั้นตํ่า ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 

 



 ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 9) 

ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

1) ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย 

2) ไมมีความสัมพันธกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2  
ปที่ผานมา  

• ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา ที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา 

• ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชนผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย 

• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ  

การมี / ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชุมสามัญผูถือหุนป  2558: 

เปนกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียธรรมดาในการ
พิจารณาวาระการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 9) 

ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล   นางสาววนิดา  ดาราฉาย 

อายุ    47  ป  

วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ผานการอบรม   Director Accreditation Program (DAP) year 2005  (IOD) 
Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD) 

Company Secretary Program (CSP) year 2005 (IOD 

ตําแหนงงานในปจจุบัน  ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

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

กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 
2549 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 
2544 – ปจจุบัน   กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 
    กรรมการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 
    กรรมการ บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง กรรมการบริษัท 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา เน่ืองจากบริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ 
ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด  โดยคัดเลือกจาก
บุคคลที่เปนตัวแทน หรือไดรับการเสนอช่ือจากผูถือหุน จากนั้นคณะกรรมการจึง
นํารายช่ือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง  

การถือหุนในบริษัท   รอยละ 4.03 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี 

จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป 4 วาระ / 9  ป 11 เดือน  

ประวัติการเขารวมประชุม  ในรอบป 2557 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท   10 ครั้ง จาก  10  ครั้ง 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ไมมี 

การมี / ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558  : 

เปนกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียธรรมดาในการ
พิจารณาวาระการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 



 ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 9) 

ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 

 
ชื่อ-ชื่อสกุล   นางสาวอัญญชิสา  แพรรังสี 

อายุ    33 ป  

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

ผานการอบรม   Director Accreditation Program (DAP) year 2006(IOD) 
    Director Certification Program (DCP) Class 167/2012 (IOD) 
    หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร (บจก.พี.เอ็ม.ซี.อคา
เดมิค กรุป) 

ตําแหนงงานในปจจุบัน  ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

ประวัติการทํางานและตําแหนงงานในปจจุบัน 
กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

2555 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

2551–2554   กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 
2549 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง กรรมการบริษัท 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา เน่ืองจากบริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ 
ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด  โดยคัดเลือกจาก
บุคคลที่เปนตัวแทน หรือไดรับการเสนอช่ือจากผูถือหุน จากน้ันคณะกรรมการ
จึงนํารายช่ือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง  

การถือหุนในบริษัท   รอยละ 4.44 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี 

จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป 2 วาระ / 2 ป 7 เดือน  

ประวัติการเขารวมประชุม  ในรอบป 2557  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท   8 ครั้ง จาก  10  ครั้ง 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ไมมี 

การมี / ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558  : 

เปนกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียธรรมดาในการ
พิจารณาวาระการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 



ขอบังคับของบริษทั สวนทีเ่ก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน   :   ส่ิงท่ีสงมาดวย 5 หนาท่ี 1/2 

หมวดที่ 6 การประชุมผูถือหุน 
 
ขอ 43. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่เดือน นับแตวันสิ้นสุด

ของรอบปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชมุวิสามัญ 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถอืหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หากผูถือหุน

รวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา
ยี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทัง้หมด จะ
เขาชื่อกันทําหนงัสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุ
เหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชมุไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ีคณะกรรมการตองจัด
ใหมกีารประชุมผูถือหุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 
ขอ 44. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจดัทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปน
เรื่องที่เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณ ีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดังกลาว และจดัสงใหผูถือหุน และนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวัน กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอก
กลาวนัดประชุม ในหนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน 

 
ขอ 45. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขาประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การ

มอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จํากดักําหนดโดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานที่ประชุม
กอนผูรับมอบฉนัทะเขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปน้ี 
ก. จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะน้ันถืออยู 
ข. ชื่อผูรบัมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ขอ 46. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา

คนหรือไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน และตองมีหุนนับ
รวมกันไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึงชั่วโมง จํานวนผูถอืหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามทีก่ําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัด เพราะผูถือหุนรอง
ขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชมุเพราะผูถือหุนรองขอ ให
นัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวัน กอนวันประชุม ในการประชุม
ครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 
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ขอ 47. ประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปนประธาน
ในที่ประชุม 

 
ขอ 48. มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

48.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผูถือหุน ใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไมวา
การออกเสียงลงคะแนนน้ันจะกระทําดวยวิธีใด ใหนับหนึ่งหุนเปนหน่ึงเสียงเสมอ 

48.2 ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

48.3 ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอืหุนซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคล
อ่ืน 

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

บางสวนที่สําคญั การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ 
การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพ่ิมเตมิหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท 
(จ) การควบบริษัทหรือการเลกิบริษทั 
(ฉ) การออกหุนกู 

ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 

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

 
ขอ 50. บริษัทตองยื่นบัญชีรายชื่อผูถือหุนที่มีอยูในวันประชุมสามัญประจําป โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู จํานวนหุนที่

ถือและเลขท่ีใบหุนตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดัภายในหน่ึงเดือน นับแตวันเสร็จการประชุม 
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หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุน และการมอบฉันทะ 
 

หลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม 

1. กรณีเขาประชุมดวยตนเอง 

1.1. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ 

1.2. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวตางดาว หรือหนังสือเดินทาง 

1.3. ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

ก สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลฉบับปจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา ซึ่งรับรอง
สําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจที่มาเขารวมประชุม 

ข สําเนาบัตรประชาชน (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเปนบุคคลตางดาว) ของกรรมการผูมีอํานาจ 
ตามขอ ก พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการดังกลาว 

1.4. ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในตางประเทศ 

ก หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลแสดงช่ือกรรมการผูมีอํานาจและอํานาจกรรมการ ซึ่งออกโดย
หนวยงานราชการที่เก่ียวของ พรอมรับรองโดยโนตารี่พับลิค 

ข สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการท่ีมาเขารวมประชุมพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการดังกลาว 

 

2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน 

ข สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 

ค สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ 

2.2. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว 

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน 

ข สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมอบฉันทะ 

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 

 



 หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุน :   สิ่งท่ีสงมาดวย 6 หนาท่ี 2/3 

  

2.4. ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในตางประเทศ 

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน 

ข หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของผูมอบฉันทะแสดงช่ือกรรมการผูมีอํานาจและอํานาจ
กรรมการ ซึ่งออกโดยหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ พรอมรับรองโดยโนตารี่พับลิค 

ค สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผู
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

ง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลตาง
ดาว) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ 

 
 

การลงทะเบียน 
 

เจาหนาที่บริษัท จะเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง หรือต้ังแตเวลา 12.25– 14.25 น. เปนตนไป 
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วิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2558 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น.  

 ณ หองประชุมราชพฤกษ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอรบี เลขท่ี 2/4-5 หมู 14ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 
ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

 

 

 

 

ผูถือหุน บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

มาดวยตนเอง 

 
ผูรับมอบฉันทะ 

ไมใช 

แสดงบัตรประจําตัว/แสดงใบลงทะเบียน 

ใช 
แสดงหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว 

ผูมอบและผูรับมอบ /แสดงใบลงทะเบียน 

ตรวจเอกสารและลงทะเบียน 

ลงนาม ณ จุดลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

                   เขาหองประชุม 

ประธานเปดประชุมเม่ือจํานวนผูถือหุนครบตามหลักเกณฑ 

(เร่ิมประชุมเวลา 14.30 น) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ 

กรณีมีผูตองการคัดคานหรืองดออกเสียงในวาระใดๆใหยกมือ 

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 ....................... หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................. 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 .......................  

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558ใน

วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมราชพฤกษ 2 ช้ัน 2 อาคารบางนาทาวเวอรบี เลขที่ 2/4-5 หมู 14ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5

ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
 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 ชูไกจํากัด (มหาชน)  

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม....................... หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................. 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 2558 ใน

วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมราชพฤกษ 2 ช้ัน 2 อาคารบางนาทาวเวอรบี เลขที่ 2/4-5 หมู 14ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5

ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

 วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 และรับรองรายงานประจําป 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 

 

 

 



 

  

 วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2557 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2557 และพิจารณาอนุมัติการจายปนผลเปนหุนปนผลและเงินสด 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจายหุนปนผล

จากผลการดําเนินงานประจําป 2556 และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณฑสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุน 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 69,642,613 หุน ในราคามูลคาที่ตรา

ไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณฑสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน  
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เหน็ดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาแตงต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและ

กรรมการใหมทั้งชุด ตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา กับการแตงต้ังกรรมการบางรายดังนี้ 

  1. นายเจษฎา พรหมจาต 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

2. นายสุรินทร เปรมอมรกิจ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

3. นางสาววนิดา ดาราฉาย 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

4. นางสาวอัญญชิสา แพรรังสี  

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 10 เร่ือง พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2558 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 



 

  

 

 วาระท่ี 11 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป  2558 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 12 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม

ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

 

 

ลงช่ือ  ผูมอบฉันทะ 

 ()  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 ()  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 ()  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 ()  

 

 

หมายเหตุ  

1 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2 ในกรณีที่วาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข ตามแนบ 



 

  

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ชูไกจํากัด (มหาชน)  

 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมราชพฤกษ 2 ช้ัน 2 อาคารบางนา

ทาวเวอรบี เลขที่ 2/4-5 หมู 14ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

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

 

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 



 

  

แบบ ค 

อากรแสตมป 20 บาท 

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

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

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

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

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

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

ถือหุนของบริษัท ชูไกจํากัด (มหาชน) 

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ................................... หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................... 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 2558 ใน

วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมราชพฤกษ 2 ช้ัน 2 อาคารบางนาทาวเวอรบี เลขที่ 2/4-5 หมู 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5

ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้ 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 มอบฉันทะบางสวน คือ 

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

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

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

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

 วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 และรับรองรายงานประจําป 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 



 

  

 วาระที่  3  เ ร่ือง  พิจารณาอนุมั ติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2557 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2557 และพิจารณาอนุมัติการจายปนผลเปนหุนสามัญ

และเงินสด 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

  วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการ

 จายหุนปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2556 และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณฑสนธิขอ 4 ให

 สอดคลองกับการลดทุน 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 69,642,613 หุน ในราคา

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณฑสนธิขอ 4 

ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจายหุนปน

ผล 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาแตงต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและ

กรรมการใหมทั้งชุด ตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา กับการแตงต้ังกรรมการบางรายดังนี้ 

  1. นายเจษฎา พรหมจาต 

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

2. นายสุรินทร เปรมอมรกิจ 

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



 

  

3. นางสาววนิดา ดาราฉาย 

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

3. นางสาวอัญญชิสา แพรรังสี 

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

 

 วาระท่ี 10 เร่ือง พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2558 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระท่ี 11 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระท่ี 12 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม

ถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนสียงของผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ  ผูมอบฉันทะ 

 ()  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 ()  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 ()  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 ()  



 

  

 

 

หมายเหตุ  

1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

2 หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  

3 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน

หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4 ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

  

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัทชูไก จํากัด (มหาชน)  

 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมราชพฤกษ 2 ช้ัน 2 อาคารบางนา
ทาวเวอรบี เลขที่ 2/4-5 หมู 14ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

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

 

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

  



 

  

อากรแสตมป 20 บาท 

 

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

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

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

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

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

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

 ขอมอบฉันทะให 

นายวัชรินทร ดวงดารา ในฐานะดํารงตําแหนงเปน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ป อยูบานเลขที่ 7  ซอยนาคนิวาส 

37 แยก 2-1 ถนนนาคนิวาสแขวง     ลาดพราว เขต  ลาดพราวจังหวัด      กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย 10230 .ซ่ึงเปนผูที่ไมมีสวนไดเสียในวาระ

ที่เสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผู

ถือหุนประจําป 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมราชพฤกษ 2 ช้ัน 2 อาคารบางนาทาวเวอรบี เลขที่ 2/4-5 หมู 14 ถนน
บางนา-ตราด กม. 6.5 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้นใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

 

ลงช่ือ  ผูมอบฉันทะ 

 ()  

   

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 ()  

 



 ขอมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ :   สิ่งท่ีสงมาดวย 8 หนาท่ี 1/2 
 

ขอมูลกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบการมอบฉันทะ 

(กรณีมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ) 

 
ช่ือ-ช่ือสกุล นายวัชรินทร  ดวงดารา 

ตําแหนงในบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

อายุ    55  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 

ประสบการณ  พ.ศ.  2542 -2557  

(1) ทํางานดานกฎหมายในธุรกิจเงินทุน-หลักทรัพย ธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ หลายแหง 
(2) เคยเปนที่ปรึกษา / ผูชํานาญการใหกับกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร , กรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและ

การมีสวนรวมของประชาชน ฯลฯ 

การถือหุนในบริษัท   ไมมี 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน   

(1) ประกอบอาชีพที่ปรึกษากฎหมาย / ทนายความ 
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบบมจ. ชูไก 
(3) กรรมการอิสระ บมจ. เพ่ิมสินสตลีเวิคส 
(4) กรรมการตรวจสอบ บมจ.คราวนเทค แอดวานซ 
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กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี 

จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป 4 วาระ / 8  ป 7  เดือน 

การเขารวมประชุมป 2557 1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท  9 ครั้ง จาก 10 ครั้ง 
 2. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 คร้ัง จาก 9 ครั้ง 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ไมมี 

การมี / ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชุมสามญัผูถือหุนป 2558: ไมม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/4-5 หมู 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.0-2769-3131

อาคารบางนาทาวเวอรบี ชั้น 2 หองราชพฤกษ 2

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)






