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วันที่ 19 เมษายน 2553 
 
เรื่อง        ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553  
 
เรียน       ทานผูถือหุน กรรมการ  บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่สงมาดวย : 

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 
2. รายงานประจําป 2552 ในรูปแบบ CD-ROM 
3. ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก

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

 
 ดวยคณะกรรมการของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
(“ที่ประชุมผูถือหุน”) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 
หองประชุม 225  ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
   
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2552 
 ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 เมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2552 ไดบันทึกรายงานการประชุมไวครบถวน  จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกลาว  
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วาระที่ 2  พิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552  
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบการแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบป 2552 โดยรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2552 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมครั้งนี้แลว ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นายบรรจง  พิชญประสาธน ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 แหงบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด โดยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบแลว  
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2552 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย  และการจายเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําป  2552 

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามขอบังคับบริษัทขอ 56 กําหนดวา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่ง

ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี

จํานวนไมนอยกวารอยละสิบ ของทุนจดทะเบียน  ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 8,427,490.49  หรือ

รอยละ  1.87 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจายปนผลของบริษัทที่เปดเผยไวในรายงานประจําป กําหนดวา บริษัทจะ

จายเงินปนผลแตละปในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแตละงวดบัญชีหลังจาก

หักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตางๆ นั้น แตเนื่องจากผลประกอบการประจําป 2552 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ  26.07 ลานบาท  และงบการเงินรวมบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 93.59 ลานบาท จึงเห็นสมควรงด

จัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมายและงดจายเงินปนผลประจําป 2552  

วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  
 ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทขอ 22 ซึ่งกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน
สามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม สําหรับปนี้กรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระ จํานวน 3 ทานประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

1) นายธงไชย  แพรรังสี  กรรมการ 
2) นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี  กรรมการ 
3) นายวัชรินทร  ดวงดารา  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

  
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ เปนผูมีความรูความสามารถ
อันเปนประโยชนแกบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน อนุมัติแตงต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนง
ตามวาระทั้ง 3 ทาน ขางตน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง  



ทั้งนี้ บริษัทไดแนบประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3  
 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2553  

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเกิน 
4,000,000 บาท ตอป โดยแยกเปนดังนี้คือ 

1. คาตอบแทนรายเดือน  
1.1. ประธานกรรมการ       เดือนละ  40,000.00 บาท  
1.2. รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 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 และประธานกรรมการตรวจสอบ จายครั้งละ 10,000.00 บาท 
2.3 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ    จายครั้งละ 10,000.00 บาท 

 สําหรับกรรมการที่ทําหนาที่มากกวา 1 ตําแหนง ใหรับคาตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตําแหนงที่สูง
กวาเพียงตําแหนงเดียว และกรรมการซึ่งไมสามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับเบี้ยประชุม 
 โดยในครั้งนี้เสนอเพิ่มคาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการบริษัทจากเดิม 5,000 บาทเปน 10,000 บาทนอกนั้นคงเดิม 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2553 
 ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส 
ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยในรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีรายช่ือผูลง
นามตรวจสอบ ดังตอไปนี้ 

1) นายอธิพงษ  อธิพงษสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ 
2) นายบรรจง  พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ 
3) นายเทอดทอง  เทพมังกร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 

 ทั้งนี้ในกรณีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด จัดหาผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแทน
ผูสอบบัญชีดังกลาวได 
 พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2553 ของ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เปนจํานวนเงินไมเกิน 
1,850,000.00 บาทตอป 
 
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 

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



 บริษัทกําหนดปดสมุดทะเบียนการพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขาประชุม ต้ังแตวันที่ 12 เมษายน 2553  เปน
ตนไป จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน 
โดยพรอมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปดใหลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนตั้งแตเวลา 12.25 น. เปนตนไป 
 หากผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรด
กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามที่ไดแนบมาพรอมกันนี้ และใหนําไปยื่นตอประธานกรรมการ
บริษัท หรือผูที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมสามัญผูถือหุนกอนเวลานัดประชุมดวย จักขอบคุณยิ่ง  
 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนมาเพื่อโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยพรอมเพรียงกัน 
 
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

                                    โดยมติคณะกรรมการ 
 

 
                               
 

     (ผศ.ดร.พิบูลย   ลิมประภัทร) 
                      ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 
ของ 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
 
วันที่ประชุม  : วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.30 น. 
สถานที่ประชุม : หองประชุม 225 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1    

  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
ประธานที่ประชุม : นายวัชรินทร ดวงดารา  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
เลขานุการที่ประชุม : นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
เริ่มประชุมเวลา : 14.30 น. 
ผูเขารวมประชุม : มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 23 ราย และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดรับมอบฉันทะจาก

ผูถือหุนจํานวน 13 ราย รวมเปนจํานวน 36 ราย เปนจํานวน 296,478,800 หุน คิดเปนรอยละ 
65.88 ของหุนทั้งหมดของบริษัทจํานวน 450,000,000 หุน   

 
ครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 46 
 

เลขานุการที่ประชุมกลาวตอนรับผูถือหุนและแจงใหที่ประชุมทราบวา เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2552 ที่ผานมา
บริษัทไดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552  มีจํานวนผูถือหุน
ทั้งสิ้น 873 ราย 
 
เลขานุการที่ประชุม ไดช้ีแจงถึงขอปฏิบัติสําหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้ 
1. หุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง 
2. ผูถือหุนแตละทานจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือรวมกับจํานวนหุนที่รับมอบฉันทะมา 
3. ในการลงคะแนนแตละวาระนั้น เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแตละวาระ 
3.1 ผูถือหุนทานใดที่เห็นดวยกับขอเสนอแนะหรือไมมีความเห็นแสดงเปนอยางอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการ

บริษัทเสนอ ไมตองทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไมมีความจําเปนตองยื่นบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ 
โดยเจาหนาที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทานั้น อยางไรก็ตาม เลขานุการ
ที่ประชุมขอใหผูถือหุนยื่นบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่กอนกลับ เพื่อใหบริษัทเก็บบัตรไวเปนหลักฐานในการ
ลงคะแนนของผูถือหุน 

3.2 หากผูถือหุนทานใดมีความเห็นคัดคานหรืองดออกเสียง ขอใหทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พรอมระบุจํานวน
หุนที่ตนถือรวมกับจํานวนหุนที่ตนไดรับมอบฉันทะ และสงบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่เพื่อรวบรวมคะแนน 

 
รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามขอปฏิบัติสําหรับการประชุมที่สงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สง
มาดวยลําดับที่ 5 
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 นายวัชรินทร ดวงดารา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ แถลงตอที่ประชุมวา นายธงไชย 
แพรรังสี กรรมการและรักษาการประธานกรรมการ ติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมในเวลานี้ได แตจะรีบเดินทางเขา
ประชุมทันทีที่เสร็จสิ้นภารกิจ สวนนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย กรรมการและรองประธานกรรมการ ไมสามารถเขารวม
ประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ได เพราะติดประชุมอยูอีกบริษัทหนึ่ง  และเพื่อใหการประชุมดําเนินไปได จึงขอใหผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมพิจารณาอนุมัติใหนายวัชรินทร ดวงดารา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เปนประธานที่
ประชุม ผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและตกลงเลือกใหนายวัชรินทร ดวงดารา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม  

 
ประธานเปดการประชุมโดยกลาวตอนรับผูถือหุนรวมทั้งแนะนํากรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษา

ทางกฎหมาย ที่เขารวมประชุม ดังนี้ 
 
1. นายวัชรินทร ดวงดารา  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. นายเจษฏา พรหมจาต  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นายชํานาญ งามพจนวงศ  กรรมการ  
5. นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์  กรรมการ  
 6. นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี กรรมการ  
7. นางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง  กรรมการ  
8. นางสาววนิดา ดาราฉาย  กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
 
สวน นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย กรรมการและรองประธานกรรมการ ไมสามารถเขารวมประชุมได เนื่องจากติดภารกิจ
ประชุมกับอีกบริษัทหนึ่ง  และฝากขออภัยผูถือหุนมา ณ ที่นี้ และนายธงไชย แพรรังสี กรรมการ และรักษาการประธาน
กรรมการบริษัท ติดภารกิจในขณะนี้ แตจะรีบเดินทางเขารวมประชุมทันทีที่เสร็จภารกิจ 
 
ประธานกลาวแนะนําผูบริหารของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ไดแก 
1.นายเจฟฟรี่ ฟู ผูอํานวยการประจําภาคพื้น กํากับดูแล บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด และบริษัท 

เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด  
2.นางสาวจันทรจิรา แพรรังสี กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 
3.นางสาวจิราภรณ แพรรังสี  กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 
4. นางจิตรา ทองสมุทร  ผูจัดการฝายการเงิน 
5. นางสาวกุณีอร กลาการขาย ผูจัดการฝายบัญชี 
6. นางสาวพัทธยา โงวสกุล  ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 

 
ประธานกลาวแนะนําผูสอบบัญชีและตัวแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ไดแก 
1. นายบรรจง พิชญประสาธน 
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล 
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ประธานกลาวแนะนําที่ปรึกษาทางดานกฎหมายของบริษัทไดแก นายพลกฤษณ กฤษณสุวรรณ  
 

จากนั้น ประธานจึงใหเลขานุการ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 

เลขานุการแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นวา เลขานุการที่ประชุมไดจัดทํา
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันที่  24 เมษายน 2551 ถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งไดจัดสง
ใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551  

เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ดวยคะแนน
เสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 

 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง                                  296,478,800 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรอง       - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2551 

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551  ปรากฏในรายงานประจําป 
2551 ของคณะกรรมการ ซึ่งไดจัดพิมพและปรากฏอยูในรายงานหนาที่ 52 ถึงหนาที่ 53 การวิเคราะหฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงาน ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนในรูปแบบ CD ROM พรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  สําหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาโดยสรุปเปนดังนี้     

 
 หนวย : ลานบาท 

ผลการดําเนินงาน ป 2551 
รายไดรวม 790 
รายไดจากการขาย 316 
รายไดจากการใหบริการเชา 473 
ตนทุนขายรวม 170 
ตนทุนการใหบริการเชาและขนสงรวม 363 
กําไรขั้นตน 256 
กําไรสุทธิ 32 
สินทรัพยรวม 1,926 
หนี้สินรวม 982 
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สวนของผูถือหุน 944 
ลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 57 
ลูกหนี้การคาเกินกําหนด 0-3 เดือน 75 
ลูกหนี้การคาเกินกําหนด 3-6 เดือน 11 
ลูกหนี้การคาเกินกําหนด 6-12 เดือน 0.43 
ลูกหนี้การคาเกินกําหนดมากกวา 12 เดือน 16 

 
  เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2551 รวมถึงรายงานและขอมูลตาง 
ๆ ของบริษัทในรอบป 2551 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบดวยคะแนนเสียง  296,478,800  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับทราบดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

เลขานุการแถลงตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทฯไดจัดสงงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และรายงานของผูสอบบัญชี ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแลวนั้น 
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯไดตรวจสอบแลวดังกลาว 

เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมลงมติ  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2551  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 296,478,800  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมาย 
 เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
จัดสรรกําไรสุทธิจํานวน 35,927,582.12 บาท เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 1,796,379.11 บาท หรือรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ 
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รวมเปนเงินสํารองสะสมจํานวน 8,427,490.49 บาท หรือรอยละ 1.87 ของทุนจดทะเบียน  และไดเชิญใหผูถือหุนซักถาม
รายละเอียดขอสงสัยตางๆ  ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมาย ตามความเห็นของ
คณะกรรมการ  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปน้ี 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 296,478,800  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2551 

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา ในป 2551 บริษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 35,927,582.12 บาท 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุนละ 5 สตางค คิดเปนเงินปนผลสุทธิจํานวน 22,500,000.00 บาท หรือคิดเปนรอยละ 
62.63 ของกําไรสุทธิประจําป 2551 โดยกําหนดวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันที่ 13 
พฤษภาคม 2552 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552       และไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดขอ
สงสัยตาง ๆ  ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2551 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการ  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปน้ี 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 296,478,800  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ และพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการเพิ่มเติม 
 เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทขอ 22 ซึ่งกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสาม
สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม สําหรับปนี้กรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตาม
วาระ จํานวน 4 ทานประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี   
1) นายชํานาญ งามพจนวงศ    กรรมการ     
2) นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์   กรรมการ 
3) นายเจษฎา พรหมจาต   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
4) นางสาววนิดา ดาราฉาย     กรรมการ  
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 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้งกรรมการ     
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระทุกทานกลับเขาเปนกรรมการของบรษิัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนผูที่มีความรูความสามารถ และ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อความกาวหนาของบริษัทมาโดยตลอด พรอมทั้งเหน็สมควรแตงตั้งกรรมการและกรรมการอสิระเพิ่มเติม คือ 
1) นายสุรินทร เปรมอมรกิจ  

โดยขอใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคลดังนี้ 
 

6.1 แตงต้ังนายชํานาญ งามพจนวงศ ใหดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวา นายชํานาญ งามพจนวงศ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
กรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 3) 

จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  

เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งนายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนง
ตามวาระ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง 296,478,800  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
6.2  แตงต้ังนางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ ใหดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวานางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
กรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 3) 
 จึงเสนอขอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ
เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

เลขานุการ แจงวา ผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุนนับรวมกันได  20,000,000 หุน ถือวาเปนผูมีสวนได
เสียเปนพิเศษในการแตงตั้งกรรมการในวาระนี้ จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งนางสาว
นทพีร ดวงสวัสดิ์ ใหดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจํานวน
เทากับ 276,478,800 เสียง 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งนางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนง
ตามวาระ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
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ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง 276,478,800  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
6.3 แตงต้ังนายเจษฎา พรหมจาต  ใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท   พิจารณาแลวเห็นวานายเจษฎา พรหมจาต  มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงกรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญ
ประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3) 
 จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายเจษฎา พรหมจาต  กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ
เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งนายเจษฎา พรหมจาต   กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง 296,478,800  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

6.4 แตงต้ังนางสาววนิดา ดาราฉาย ใหดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัท   พิจารณาแลวเห็นวานางสาววนิดา ดาราฉาย มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการเปนอยาง
ดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3) 
   จึงเสนอขอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย  กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ
เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

เลขานุการแจงวา ผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุนนับรวมกันได  20,000,000 หุน ถือวาเปนผูมีสวนไดเสีย
เปนพิเศษในการแตงตั้งกรรมการในวาระนี้ จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งนางสาววนิดา 
ดาราฉาย ใหดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจํานวนเทากับ 
276,478,800 เสยีง 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง 276,478,800  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
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 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
6.5 แตงต้ังนายสุรินทร เปรมอมรกิจ ใหดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการอิสระเพิ่มเติม  ซึ่งนายสุรินทร เปรมอมรกิจ 
ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 ใหดํารงตําแหนงกรรมการและ
กรรมการอิสระเพิ่มเติม  โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวย
ลําดับที่ 3) 
 จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเห็นชอบแตงตั้งนายสุรินทร เปรมอมรกิจ เขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
และกรรมการอิสระเพิ่มเติม  
 ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งนายสุรินทร เปรมอมรกิจ เขาดํารงตําแหนงกรรมการและ
กรรมการอิสระเพิ่มเติม  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปน้ี 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง 296,478,800  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2552 

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาโดยยึดตาม
หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่จะไดรับจากกรรมการ และการเปรียบเทียบกับคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในกลุม
ธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายไดและกําไรสุทธิใกลเคียงกันแลว มีมติใหเสนอตอ
ที่ประชุมผูถือหุน เพื่ออนุมัติคาตอบแทนกรรมการ โดยแยกเปนดังนี้ 
 1. คาตอบแทนรายเดือน  
 - ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000.00 บาท   
 - รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 30,000.00 บาท 
 - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท  
 2. เบี้ยประชุมตอครั้ง  
 - ประธานกรรมการ จายครั้งละ 12,000.00 บาท   
 - รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ จายครั้งละ 10,000.00 บาท  
 - กรรมการ จายครั้งละ 5,000.00 บาท  

สําหรับกรรมการที่ทําหนาที่มากกวา 1 ตําแหนง ใหรับคาตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตําแหนงที่สูง
กวาเพียงตําแหนงเดียว และกรรมการซึ่งไมสามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับเบี้ยประชุม        และไดเชิญใหผูถือหุน
ซักถามรายละเอียดขอสงสัยตางๆ  ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

เลขานุการ แจงวา ผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุนนับรวมกันได  250,010,000 หุน ถือวาเปนผูมีสวนได
เสียเปนพิเศษในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนราย



 - 9 - 

เดือนและคาเบี้ยประชุมกรรมการในวาระนี้ จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจํานวนเทากับ 
46,468,800 เสียง 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2552 ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 46,468,800  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2552 

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปขอบังคับของบริษัท ขอที่ 49 กําหนดวา กิจการอันที่ประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป พึงกระทําตามขอ (5) คือ การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท    คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด สําหรับสอบบัญชีสําหรบั
รอบปบญัชี 2552 ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผานมามีผลงานเปนที่นาพอใจมาตลอด จึงไดนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณา
แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2552 ดังนี้   
  1) พิจารณาแตงตั้งนายอธิพงษ  อธิพงษสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500   และ/หรือ  
  3) นายบรรจง พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147   
  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทโดยใหมีอํานาจกระทําการรวมกัน หรือแตละคนตางมีอํานาจกระทําการไดเองโดยลําพังใน
การตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย และ กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2552 
เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,600,000.00 บาทตอป ซึ่งเปนจํานวนที่รวมคาตอบแทนสําหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและการ
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสดวยแลว  ทั้งนี้ กรณีผูสอบบัญชีทั้งสองทานดังกลาว ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท เอ
เอ็นเอส ออดิท จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัท และบริษัทยอยแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 

ผูสอบบัญชีทั้งสองทาน  ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัทยอย ผูบริหารหรือผูถือหุนราย
ใหญ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบ
การเงินของบริษัท  
  เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด  
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนมุัติแตงตั้งผูสอบบัญชีทั้งสองทานจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2552 และอนุมัติคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 1,600,000.00 บาท 
ตอป  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
  
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 296,478,800  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
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ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)  

เลขานุการไดสอบถามที่ประชุมผูถือหุนวา มีผูถือหุนทานใดตองการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม  ปรากฏ
วามีผูถือหุนเขารวมประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 

 
1.  คุณเจนพิภัทร โกษากุล ผูถือหุนรายยอยและตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามคณะกรรมการ
บริษัทดังนี้ 
1.1   ในป 2551 บริษัทมีลูกหนี้การคา เพิ่มขึ้นเกือบเทาตัวจากป 2550 ที่จํานวน 75 ลานบาท โดยในป 2551 เพิ่มเปน 
142 ลานบาท ตองการทราบวาบริษัทจะมีนโยบายจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้การคาอยางไร รวมถึงกําจัดความเสี่ยงในอนาคต
อยางไร 
1.2  ในป 2551 บริษัทมีรายไดจากการขายและใหบริการเพิ่มมากขึ้นกวาป 2550 แตมีตนทุนในการขายและใหบริการ
เพิ่มมากขึ้นเชนกัน ทําใหบริษัทมีกําไรลดนอยลงมาก ตองการทราบสาเหตุหลักที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น และบริษัทจะมีแนว
ทางการแกปญหาอยางไร 
 นายชํานาญ งามพจนวงศ ช้ีแจงในประเด็นคําถามขางตนดังนี้ 
1.1  จํานวนลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น 70 กวาลานในป 2551 เกิดจากในชวงไตรมาสที่ 4 มียอดการเชาเพิ่มขึ้นคอนขางสูง เดือน
ละ 50-60 ลานบาท สงผลถึงตัวเลขลูกหนี้การคาเมื่อสิ้นป อยางไรก็ตาม หากดูจากตารางอายุลูกหนี้ พบวา ประกอบดวย
ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระถึง 57 ลานบาท เกินกําหนดชําระนอยกวา 3 เดือน (0-30 วัน) 51 ลานบาท จึงถือวาเปนลูกหนี้
ที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 
1.2    การที่บริษัทมีรายไดสูงขึ้นแตกลับทํากําไรขั้นตนไดลดนอยลง เกิดจากตนทุนที่สูงขึ้น เมื่อพิจารณาจากชารท
ประกอบจะเห็นวา รายไดจากการขายในป 2551 อยูที่ 316 ลานบาท และป 2550 ทําได 253 ลานบาท สวนตนทุนจากการ
ขายในป 2551 อยูที่ 170 ลานบาท แตตนทุนจากการขายในป 2550 อยูที่ 89 ลานบาท สาเหตุเกิดจากอายุของเครื่องจักรที่
นําไปจําหนาย เนื่องจากบริษัทจําหนายรถหรือเครื่องจักรที่ผานการใชงานมาแลว โดยการจําหนายรถของบริษัทเกิดจาก 2 
สวนคือ จําหนายรถทันทีที่ซื้อเขามา และนํารถที่ผานการใชงานมาแลวระยะหนึ่งไปจําหนาย เพื่อเปลี่ยนเทคโนโลยี หรือ
เพื่อการบริหารกระแสเงินสด  ป 2550 บริษทัจําหนายรถที่มีอายุการใชงานคอนขางนานออกไป ซึ่งเปนรถที่มีมูลคาทาง
บัญชี (BOOK VALUE) คอนขางต่ํา จึงทําใหมีกําไรคอนขางมาก แตป 2551 บริษัทจําหนายรถที่มีอายุการใชงานเพียง 2-3 ป 
และยังมีมูลคาทางบัญชีคอนขางสูง จึงมีกําไรลดลงคอนขางมาก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับเงื่อนไขความตองการของตลาด วาตองการ
รถประเภทใด สวนธุรกิจการใหเชา ตัวเลขตนทุนที่เพิ่มขึ้นคือตัวเลขคาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนนําเขาเครื่องจักร
เขามาใหม เพื่อเสริมปริมาณใหเพียงพอกับธุรกิจการเชา ตนทุนที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเกิดจากคาเสื่อมราคาประมาณ 20 ลาน 
 
2.  คุณพรเลิศ พระประเสริฐ ผูถือหุนรายยอย สอบถามที่ประชุมวา จากตัวเลขในรายงานประจําปหนาที่ 94 มีคาเสื่อม
ราคาในป 2550 176 ลานบาท ป 2551 187 ลานบาท คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 11 ลานบาท แตกรรมการชี้แจงเมื่อสักครู
วามีคาเสื่อมราคาประมาณ 20 ลานบาท จึงขอใหช้ีแจง 
   นายชํานาญ งามพจนวงศ ช้ีแจงวา ไดเรียนใหที่ประชุมทราบเมื่อสักครูวา คาใชจายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเกิดจากคา
เสื่อมราคา แตยังมีคาซอมแซมเครื่องจักร ซึ่งจะตองมีการซอมบํารุงตามระยะทาง และตามกําหนดเวลา ซึ่งอาจจะมีคาใชจาย
ในการซอมมากหรือนอยขึ้นอยูกับรอบระยะเวลาที่กําหนดไว 
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3. คุณพรเลิศ พระประเสริฐ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา จากตัวเลขในรายงานประจําป คาซอมป 2550 อยูที่ 14 ลาน
บาท และป 2551 อยูที่ 15 ลานบาท  
 นายชํานาญ งามพจนวงศ ช้ีแจงวา ในการทําธุรกิจเชารถที่มีอยูสวนหนึ่งจะมีคาใชจายในการซอม และมีคาเสื่อม
ราคา รวมถึงคาใชจายในการเชาและขนสงซึ่งเพิ่มขึ้นคอนขางมากที่ประมาณ 16 ลานบาท สาเหตุเนื่องจากบางครั้ง ในการ
รับงานโครงการขนาดใหญ เชนโครงการปโตรเคมี ซึ่งตองใชเครื่องจักรปริมาณมากและหลากหลายขนาด หากบริษัทมี
เครื่องจักรไมเพียงพอ หรือมีเพียงบางสวน จึงมีความจําเปนตองเชาจากบริษัทใหเชาเครื่องจักรอื่นเพื่อเสริม จึงทําใหเกิดคา
เชาเพิ่มขึ้นจาก 13 ลานบาท เปน 29 ลานบาท 
 
4. คุณพรเลิศ พระประเสริฐ ผูถือหุนรายยอย สอบถามเรื่องการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 24 ลานบาท คานายหนา
อีก 10 ลานาบาทที่เพิ่มขึ้น จะเกิดขึ้นอีกในป 2552 นี้หรือไม และบริษัทมีแนวทางปองกันและแกไขอยางไร 
 นายชํานาญ งามพจนวงศ ช้ีแจงวา ป 2552 ตัวเลขการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนคาดวาจะมีไมมากแลว เพราะ
การนําเขาเครื่องจักรคงไมมากเชนป 2551 ที่ผานมา ซึ่งจําเปนตองนําเขาเครื่องจักรปริมาณมาก เพื่อลดตนทุนคาเชาและคา
ขนสงที่ตองเชาจากบริษัทอื่น ซึ่งประโยชนจากการเชาจากผูอื่นมีนอยมาก จึงตองนําเขาเองเพื่อเปนทรัพยสินของบริษัท ซึ่ง
ถือวามีความเสี่ยงอยูบาง อยางไรก็ตาม การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เปนการขาดทุนทางดานบัญชี ซึ่งการชําระเงินจะ
เกิดขึ้นจริงในชวงเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ของป 2552 ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนไดลดลงมาคอนขางมากแลว อยูที่
ประมาณ 35-36 บาท ตอ 100 เยน  
 
5. คุณชัยจิตร วงศเมธีสุเมธ ผูถือหุนรายยอย สอบถามเรื่องการขอรับรายงานประจําปแบบรูปเลม วาตองทําอยางไร 
ใชวิธีโทรขอทางโทรศัพท หรือตองทําหนังสือเปนลายลักษณอักษร 
 นายชํานาญ งามพจนวงศ ช้ีแจงวา สามารถโทรศัพทมายังบริษัทไดเลย และบริษัทจะจัดสงใหตามที่อยูของผูถือ
หุน ซึ่งมีผูถือหุนโทรศัพทเขามาขอหลายรายเชนกัน และบริษัทก็ไดจัดสงใหแลว กอนการประชุม 
 
6. คุณชัยจิตร วงเมธีสุเมธ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา เศรษฐกิจในปจจุบันอยูในภาวะถดถอย รวมถึงการเมืองที่ไม
นิ่ง สงผลกระทบตอบริษัทมากนอยเพียงใดในการประกอบธุรกิจ 
 นายชํานาญ งามพจนวงศ ช้ีแจงวา ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในปจจุบัน มีผลกระทบอยางแนนอนในฐานะที่
บริษัทเปนสวนหนึ่งของสังคม เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจที่เกื้อหนุนการลงทุนเปนหลัก หากการลงทุนไมชัดเจน 
บริษัทคงไมสามารถรุกตลาดไดเต็มที่ จึงตองประคองและรอจังหวะที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม บริษัทโชคด ี ที่ลูกคาสวน
ใหญอยูในกลุมปโตรเคมี ซี่งเปนธุรกิจที่มีการลงทุนตอเนื่องและยาวนาน ดังนั้น ธุรกิจงานเชายังถือวายังดีอยู โดย
เฉพาะงานเชาในแถบจังหวัดระยอง  ซึ่งมโีรงงานปโตรเคมีจํานวนมาก แตงานขายอาจจะมีปญหาบาง เนื่องจากการลงทุน
ซื้อเครื่องจักรนาจะชะลอตัว เพราะเครื่องจักรของบริษัทเปนสินคาที่ตองใชเงินลงทุนสูง ผูซื้อจึงจําเปนตองพึ่งพาเงินจาก
สถาบันการเงิน หากสถาบันการเงินไมอนุมัติวงเงิน บริษัทคงไมสามารถเขาไปกาวกายได อาจจะแกปญหาใหลูกคาซื้อและ
ผอนชําระกับบริษัท แตหากดําเนินการในลักษณะนี้มากเกินไป ก็อาจสงผลไมดกัีบธุรกิจ เนื่องจากบริษัทไมไดทําธุรกิจให
ลูกคาผอนสง  ทั้งนี้ คณะกรรมการและฝายจัดการจะพยายามใหมีผลกระทบตอบริษัทใหนอยที่สุด  
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7. คุณชัยจิตร วงเมธีสุเมธ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษัทมีแผนการตลาดในป 2552 เพื่อใหบริษัทมีความ
เจริญกาวหนา และมีผลประกอบการที่ดีอยางไร เพื่อจะไดสามารถจายเงินปนผลใหผูถือหุนไดมาก ๆ ราคาหุนจะไดสูงขึ้น 
รวมถึงราคาหุนจะสามารถสูงขึ้นไดไหม จากราคา IPO ที่ 2.80 บาท ปจจุบันอยูที่ราคาบาทกวา ๆ เทานั้น   
 นายชํานาญ งามพจนวงศ ช้ีแจงวา บริษัทเองก็มีความหวังและความตั้งใจเชนเดียวกับทานผูถือหุนที่ตองการให
ธุรกิจเติบโตขึ้น สามารถกาวไปขางหนาไดอยางมั่นคง และบริษัทเองก็ไมสบายใจเชนกันที่ราคาหุนลดตํ่าลง แตก็ไม
สามารถเขาไปควบคุมหรือดําเนินการอะไรได หนาที่ของบริษัทคือทําธุรกิจใหดีที่สุดเพื่อความเจริญกาวหนารุงเรือง สวน
แผนธุรกิจ คือพยายามบุกตลาดใหมากขึ้นในเรื่องการทําตลาดการใหเชาเครื่องจักร โดยเฉพาะการบุกตลาดในแถบจังหวัด
ระยอง ซึ่งยังมีงานโครงการและความตองการสูง โดยจะใหทีมงานดานการตลาดเขาไปบุกตลาดและใชกลยุทธทุกทางเพื่อ
ดึงลูกคาใหได สวนแผนการตลาดในระยะยาว ไดมีการวางแผนเปนตัวแทนจําหนายเครื่องจักรจากตางประเทศเพื่อมาเสริม
ธุรกิจปจจุบัน หรือการเขาไปในธุรกิจรับเหมากอสราง ซึ่งบริษัทมีสวนสําคัญในการสนับสนุนธุรกิจประเภทนี้ โดยจะ
พิจารณาอยางรอบคอบวาจะรุกเขาไปในตลาดเหลานี้ไดมากนอยเพียงใด   
 

นายวัชรินทร ดวงดารา ประธานที่ประชุม กลาวขอบคุณ และนอมรับขอเสนอแนะจากผูถือหุนทุกทานที่กรุณาให
คําแนะนํา และใหคํามั่นวาคณะกรรมการ และทีมบริหารทั้งหมดจะพยายามทําใหดีที่สุด เพื่อผลประโยชนของผูถือหุนทุก
ทาน และไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนตองการซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม
เรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกลาวปดการประชุม 
 
ปดประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 

 

       
      ลงช่ือ.................................................ประธานที่ประชุม 
                      (นายวัชรินทร ดวงดารา) 
                                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

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



ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ : สิ่งที่สงมาดวย 3 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) 
 

ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล  นายธงไชย  แพรรังสี    
 
ตําแหนงในบรษิัท กรรมการ 
 
อายุ   58 ป 
 
วุฒิการศึกษา  ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ โรงเรียนนดิาบริหารธุรกิจ 
   ผานการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) 
 
ตําแหนงงานในปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
 
ประวัติการทํางาน ประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
   กรรมการ บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากดั 
   กรรมการ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 
   กรรมการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 
   กรรมการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 
 
การถือหุนในบริษัท รอยละ 42.22 
 
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ไมม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ : สิ่งที่สงมาดวย 3 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) 
 

 
ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล  นางสาวจิราลักษณ  แพรรังสี 
 
ตําแหนงในบรษิัท กรรมการ 
 
อายุ   33 ป 
 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ
   ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา 
   ผานการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) และ 
   Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD) 
 
ตําแหนงงานในปจจุบัน ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) 
 
ประวัติการทํางาน ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) 
   กรรมการ บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากดั 
   กรรมการ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 
   กรรมการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 
   รักษาการกรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 
 
การถือหุนในบริษัท รอยละ 4.44 
 
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ไมม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ : สิ่งที่สงมาดวย 3 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) 
 

 
 

ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล  นายวัชรินทร  ดวงดารา 
 
ตําแหนงในบรษิัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
อายุ   51 ป 
 
วุฒิการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต (มธ.) เนตบิัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา) 
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร) 
   ผานการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2004 (IOD) และ 
   Director Certification Program (DCP) year 2006 (IOD) 
 
ตําแหนงงานในปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
ประวัติการทํางาน ผูจัดการฝายอาวุโส สายงานคดี  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 
   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) 

  ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ในบมจ.   
  หลายแหง 

   บริษัทบริหารหนี้ของกองทนุรวมฯ ในกลุม บงล.เกียรตนิาคิน 
   บ.เอ็มไทยฯ บริหารหนี้มีปญหาของสถาบันการเงิน 

บงล.ธนชาติ และ บงล.เอกชาต ิ
 
การถือหุนในบริษัท  - 
 
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ไมม ี
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หมวดที่ 6 การประชุมผูถือหุน 
 
ขอ 43. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่เดือน นับแตวันสิ้นสุด

ของรอบปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชมุวิสามัญ 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถอืหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หากผูถือหุน

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

 
ขอ 44. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจดัทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

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

 
ขอ 45. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขาประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การ

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

 
ขอ 46. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถาม)ี มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา

คนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน และตองมีหุนนับ
รวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

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

 
ขอ 48. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

48.1 การวินิจฉยัชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผูถือหุน ใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไมวา
การออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทําดวยวิธีใด ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียงเสมอ 

48.2 ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

48.3 ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคล
อ่ืน 

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

บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ 
การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

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

ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 

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

 
ขอ 50. บริษัทตองยื่นบัญชีรายชื่อผูถือหุนที่มีอยูในวันประชุมสามัญประจําป โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู จํานวนหุนที่

ถือและเลขที่ใบหุนตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดัภายในหนึ่งเดือน นับแตวันเสร็จการประชุม 



สิ่งที่สงมาดวย 5  หนาที่ 1 จากจํานวน  3 หนา 

   

 
หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุน และการมอบฉันทะ 
 

หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม 

1. กรณีเขาประชุมดวยตนเอง 

1.1. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ 

1.2. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวตางดาว หรือหนังสือเดินทาง 

1.3. ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

ก สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลฉบับปจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา ซึ่งรับรอง
สําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจที่มาเขารวมประชุม 

ข สําเนาบัตรประชาชน (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเปนบุคคลตางดาว) ของกรรมการผูมีอํานาจ 
ตามขอ ก พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการดังกลาว 

1.4. ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในตางประเทศ 

ก หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผูมีอํานาจและอํานาจกรรมการ ซึ่งออกโดย
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ พรอมรับรองโดยโนตารี่พับลิค 

ข สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเขารวมประชุมพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการดังกลาว 

 

2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน 

ข สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 

ค สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ 

2.2. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว 

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน 

ข สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมอบฉันทะ 

ค สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลตาง
ดาว) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ 

2.3. ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน 

ข สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลฉบับปจจุบันของผูมอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจและลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

ค สําเนาบัตรประชาชน (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลตางดาว) ของกรรมการผูลง
นามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

ง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลตาง
ดาว) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ 

 



สิ่งที่สงมาดวย 5  หนาที่ 2 จากจํานวน  3 หนา 

   

2.4. ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในตางประเทศ 

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน 

ข หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของผูมอบฉันทะแสดงชื่อกรรมการผูมีอํานาจและอํานาจ
กรรมการ ซึ่งออกโดยหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ พรอมรับรองโดยโนตารี่พับลิค 

ค สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผู
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

ง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลตาง
ดาว) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ 

 
 
 
 

การลงทะเบียน 
 

เจาหนาที่บริษัท จะเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง หรือต้ังแตเวลา 12.25 – 14.25 น. เปนตนไป 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งที่สงมาดวย 5  หนาที่ 3 จากจํานวน  3 หนา 

   

 
วิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2553 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

ผูถือหุน บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

มาดวยตนเอง 

 
ผูรับมอบฉันทะ 

ไมใช 

แสดงบัตรประจําตัว/แสดงใบลงทะเบียน 

ใช 
แสดงหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว 

ผูมอบและผูรับมอบ /แสดงใบลงทะเบียน 

ตรวจเอกสารและลงทะเบียน 

ลงนาม ณ จุดลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

                   เขาหองประชุม 

ประธานเปดประชุมเมื่อจํานวนผูถือหุนครบตามหลักเกณฑ 

(เริ่มประชุมเวลา 14.30 น) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ 

กรณีมีผูตองการคัดคานหรืองดออกเสียงในวาระใด ๆ ใหยกมือ 

และกรอกบัตรลงคะแนน 

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูคัดคาน หรืองดออกเสียง 

และสรุปผลคะแนน 

ประธานกลาวผลสรุปคะแนนตอที่ประชุม 



 

  

แบบ ก 

อากรแสตมป 20 บาท 

 

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

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

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

อยูบานเลขที่ ........................................ ถนน ................................................ ตําบล / แขวง ............................................................ 

อําเภอ / เขต ............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย ....................... 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2553 ในวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 หองประชุม 225 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-

ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้นใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

 

ลงช่ือ  ผูมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

หมายเหตุ  

1 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2 ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ถือโดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ถือไวได 



 

  

แบบ ข 

อากรแสตมป 20 บาท 

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

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

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

อยูบานเลขที่ ........................................ ถนน ................................................ ตําบล / แขวง .................................................................. 

อําเภอ / เขต ............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย ....................... 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2553 ในวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 หองประชุม 225 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-

ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

 วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 

 

 



 

  

 วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2552 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย   และการจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา แตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

และกรรมการใหมทั้งชุด ตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา กับการแตงตั้งกรรมการบางราย

ดังนี้ 

  1. นายธงไชย    แพรรังสี  

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

2. นางสาวจิราลักษณ  แพรรังสี  

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

3. นายวัชรินทร    ดวงดารา  

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2553 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2553 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียง

นั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือกรณีที่ที่ประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด 

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

 

 

ลงช่ือ  ผูมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

 

 

หมายเหตุ  

1 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2 ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ 



 

  

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 

ช้ัน 2 หองประชุม 225 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

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

 

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 



 

  

แบบ ค 

อากรแสตมป 20 บาท 

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

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

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

สํานักงานตั้งอยูเลขที่ ............................... ถนน ........................................................ ตําบล / แขวง .................................................... 

อําเภอ / เขต ............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย ....................... 

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

ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

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

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

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

(2) 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 

2553 ในวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 หองประชุม 225 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-

ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 มอบฉันทะบางสวน คือ 

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

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

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

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

 วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 



 

  

 วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2552 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย   และการ

จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา แตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

และกรรมการใหมทั้งชุด ตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา กับการแตงตั้งกรรมการบางราย

ดังนี้ 

  1. นายธงไชย แพรรังสี 

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

2. นางสาวจิราลักษณ   แพรรังสี 

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

3. นายวัชรินทร ดวงดารา  

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

 

 วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2553 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2553 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียง

นั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนสียงของผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด 

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 



 

  

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุไวในหนังสือมอบ

ฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ  ผูมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

 

หมายเหตุ  

1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

2 หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  

3 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

  

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 

ช้ัน 2 หองประชุม 225 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

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

 

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 



 

  

 

อากรแสตมป 20 บาท 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ 

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

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

 ขาพเจา ...................................................................................................... สัญชาติ ......................................................... 

อยูบานเลขที่ ................................................... ถนน ....................................................... ตําบล / แขวง ................................................ 

อําเภอ / เขต ............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย ....................... 

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

 ขอมอบฉันทะให 

นายวัชรินทร ดวงดารา ในฐานะดํารงตําแหนงเปน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอ บ อายุ    51    ป อยู

บานเลขที่       32/1     หมูที่   10   แขวง     ลาดพราว     เขต     ลาดพราว    จังหวัด      กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย      10230  เปน

ผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในวันที่ 29 เมษายน 2553 

เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 หองประชุม 225 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบาง

นา กรุงเทพฯ 10260 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้นใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

 

 

 

ลงช่ือ  ผูมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

 



ขอมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ  : สิ่งที่สงมาดวย 7 
 

 

ขอมูลกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบการมอบฉันทะ 
(กรณีมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉนัทะ) 

 
ชื่อ-ชื่อสกุล  นายวัชรินทร ดวงดารา  
 
ตําแหนงในบริษัท  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
อายุ   51 ป 
 
วุฒิการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต (มธ.) เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา) 
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร) 
   ผานการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2004 (IOD) และ 
   Director Certification Program (DCP) year 2006 (IOD) 
  

ตําแหนงงานในปจจุบัน    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
ประวัติการทํางาน         ผูจัดการฝายอาวุโส สายงานคดี  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

  ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ในบมจ.   
  หลายแหง 

   บริษัทบริหารหนี้ของกองทุนรวมฯ ในกลุม บงล.เกียรตินาคิน 
   บ.เอ็มไทยฯ บริหารหนี้มีปญหาของสถาบันการเงิน 
   บงล.ธนชาติ และ บงล.เอกชาติ 
 
การถือหุนในบริษัท  ไมมี 
 
ประวัติการเขารวมประชุม ในรอบป 2552 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง  
 
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา   ไมมี 
  








