
 
 

   
วันที่ 18 เมษายน 2554 

 
เรื่อง        ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
 
เรียน       ทานผูถือหุน กรรมการ  บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่สงมาดวย : 

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
2. รายงานประจําป 2553 ในรูปแบบ CD-ROM 
3. ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก

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

 
 ดวยคณะกรรมการของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
(“ที่ประชุมผูถือหุน”) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 หอง
ประชุม 224-225  ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260 เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี  
  
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2553 
 ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2553 ไดบันทึกรายงานการประชุมไวครบถวน  จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกลาว  พรอมกันน้ีไดแนบสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 มาพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมครั้งน้ีดวย ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 
 
 
 
 

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



วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2553 และรับรองรายงานประจําป 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบ
ป 2553 โดยรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2553 ของบริษัทในเรื่อง “การวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงาน”   หนาที่ 53 ถึงหนาที่ 54 และอนุมัติรายงานประจําปของบริษัท ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมครั้งน้ีแลว ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 
 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
 งบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทและบริษัทยอยไดผานการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองจากนายบรรจง พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด  ซึ่งเปนผูสอบ
บัญชีของบริษัท และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแลว  โดยปรากฏ
รายละเอียดตามรายงานประจําป 2553 ของบริษัท หนาที่ 55 ถึงหนาที่ 107  โดยสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี (หนวย:ลานบาท) 
 
  รายการ     2552   2553  
สินทรัพยรวม                  1,791.51               1,748.01 
หน้ีสินรวม      963.93   862.60 
สวนของผูถือหุนของบริษัท     827.58   885.42 
รายไดรวม      472.30   601.53 
กําไรสุทธิ      (93.59)     57.84 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)       (0.21)       0.13  
 
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2553 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 
 วัตถุประสงคและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทขอ 56 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุน
สํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละสิบ ของทุนจดทะเบียน ณวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนสํารองแลว 10,829,452.62  บาท คิด
เปนรอยละ 2.41 ของทุนจดทะเบียน  
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 48,039,242.64 
บาท  เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 2,401,962.13 บาท  หรือรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ รวมเปนเงินสํารองสะสมจํานวน 
10,829,452.62 หรือรอยละ  2.41 ของทุนจดทะเบียน 
 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2553 
 บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ  50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการในแตละงวดบัญชี หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตาง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดย
การจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาว 
จะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการตาง ๆ ของบริษัท รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอื่นใน
อนาคตดวย จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิหลังหักสํารองตามกฎหมายของป 2553 เปน



จํานวนเงิน 27,000,000.00 บาท หรือคิดเปนเงินปนผลหุนละ 0.06 บาท และเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของ
บริษัท 
 ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 
ธันวาคม 2553 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการเปนจํานวนเงิน 48,039,242.64  บาท จึงเห็นสมควรอนุมัติใหจายเงินปนผล 
มูลคารวม 27,000,000.00 บาท หรือคิดเปนเงินปนผลหุนละ 0.06 บาท ทั้งน้ีบริษัทจะหักภาษีหัก ณ ที่จายสําหรับเงินไดจาก
การไดรับเงินปนผลในอัตรารอยละ 10 โดยกําหนดวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันที่ 9 
พฤษภาคม 2554  และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทขอ 22 ซึ่งกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนง หน่ึงในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปน
สามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม สําหรับปน้ีกรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระ จํานวน 4 ทานประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี 
 1)  ผศ.ดร.พิบูลย  ลิมประภัทร 
 2)  นายสมศักด์ิ  ศิวะไพบูลย 
 3)  นางวีระวรรณ  บุญขวัญ 

4)  นายชํานาญ  งามพจนวงศ 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาคณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระเปนผูมีความรูความสามารถ
อันเปนประโยชนแกบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติแตงต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระท้ัง 4 ทาน ขางตน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง โดยบริษัทมีหลักเกณฑและ
วิธีการในการสรรหาปรากฏตามแบบแสดงรายการประจําป(56-1) สวนที่ 1 หนาที่ 36 ภายใตหัวขอ 8.2 เรื่องการสรรหา
กรรมการและผูบริหาร ทั้งน้ี บริษัทไดแนบประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทน
กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3  
 
วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2554  
 ความเห็นคณะกรรมการ :  ตามขอบังคับบริษัทขอ 41 ซึ่งกําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการ
ปฏิบัติหนาที่ ซึ่งคาตอบแทนไดแก เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น
เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 ใหสอดคลองกับคาตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและไดเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายไดและกําไรสุทธิใกลเคียงกัน ซึ่งมีอัตราคาตอบแทนเทากับ
ปที่ผานมา ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

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



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

10,000.00 บาท 
3. บําเหน็จกรรมการ 

3.1 เมื่อมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ใหจายบําเหน็จใหกับกรรมการทุกตําแหนง ในอัตรา 1 เทาของเบี้ย
ประชุมกรรมการบริษัทที่กรรมการทานน้ันไดรับในแตละป 

 สําหรับกรรมการท่ีทําหนาที่มากกวา 1 ตําแหนง ใหรับคาตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตําแหนงที่สูง
กวาเพียงตําแหนงเดียว หากกรรมการทานใดที่ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารแลวจะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการ และกรรมการทานใดซึ่งไมสามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทเห็นสมควรเสนอใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามท่ีประธานเสนอ 
โดยกําหนดคาตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเกิน 4,000,000.00 บาท 
 
วารที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2554 
 ความเห็นคณะกรรมการ :  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่
ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของ
รายงานประจําป 2553  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติให
แตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทเปนอยางดีตลอดมาต้ังแตป 
2547 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยในรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมีรายช่ือผูลงนาม
ตรวจสอบ ดังตอไปน้ี 
 1) นายบรรจง พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ 

2) นายประวิทย  วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ 
 3) นายเทอดทอง  เทพมังกร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 
  
 ทั้งน้ีในกรณีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท เอเอ็นเอส ออดิส จํากัด จัดหาผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท  ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแทน
ผูสอบบัญชีดังกลาวได ซึ่งผูสอบบัญชีผูลงนามตรวจสอบมิไดมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย 
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
 พรอมกันน้ี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือ
หุน พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2554 ของ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,100,000.00     
บาท /ป โดยมีอัตราเทากับปกอน  ซึ่งคาสอบบัญชีดังกลาวเปนอัตราที่ใกลเคียงกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจ
ใกลเคียงกัน นอกจากน้ีขอแจงใหผูถือหุนรับทราบ การกําหนดคาสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทยอยเปนจํานวนเงิน
รวมไมเกิน1,850,0000.00 บาท 
 
 
 



วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
 
............................................................... 
 
 บริษัทกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการเขาประชุม ต้ังแตวันที่ 18 เมษายน 2554 เปนตนไป 
จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน โดย
พรอมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปดใหลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนต้ังแตเวลา 12.25 น. เปนตนไป 
 
 หากผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงต้ังบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งน้ี โปรด
กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามที่ไดแนบมาพรอมกันน้ี ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ โดยใหเลือกใช
แบบใดแบบหน่ึงเทาน้ัน (ตามสิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 6) ใหครบถวนสมบูรณ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท และใหนําไป
ยื่นตอประธานกรรมการบริษัท หรือผูที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมสามัญผูถือหุนกอนเวลานัด
ประชุมดวย จักขอบคุณยิ่ง ทั้งน้ีบริษัทไดสงหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุนและการมอบฉันทะ 
(ตามสิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 5) ในการประชุมน้ี บริษัทไดเชิญผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเปนอิสระ มาตอบขอหารือตองบ
การเงินของบริษัทดวย 
 
 ทั้งน้ี  เพ่ือใหทานไดประโยชนสูงสุดจากการประชุม รวมทั้งการรักษาสิทธิประโยชนของทานอยางเต็มที่ หาก
ทานมีคําถามที่ตองการใหบริษัทช้ีแจงในประเด็นแตละวาระ หรือขอขอมูลอื่นที่สําคัญของบริษัท ทานสามารถจัดสงคําถาม
ลวงหนากอนวันประชุมไดที่ boardoffice@chukai.co.th, หรือโทรศัพทหมายเลข  0-2316-2873-7,  0-2715-0000  ตอ
71 โทรสารหมายเลข  0-2316-6574,  0-2316-6637 เพ่ือที่คณะกรรมการบริษัทหรือฝายบริหารจะไดเตรียมช้ีแจงในวัน
ประชุมสามัญผูถือหุน 
 
  
 
  

ขอแสดงความนับถือ 
                                    โดยมติคณะกรรมการ 

 
 
 
                               

          (ผศ.ดร.พิบูลย   ลิมประภัทร) 
                      ประธานกรรมการ 
 

 
 
 
      



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
ของ 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
 
วันที่ประชุม  : วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.30 น. 
สถานที่ประชุม : หองประชุม 225 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1    

  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
ประธานที่ประชุม : ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
เลขานุการที่ประชุม : นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
เริ่มประชุมเวลา : 14.30 น. 
ผูเขารวมประชุม : มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 16 ราย และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดรับมอบฉันทะจาก

ผูถือหุนจํานวน 12 ราย รวมเปนจํานวน 28 ราย เปนจํานวน 295,234,100 หุน คิดเปนรอยละ 
65.61ของหุนทั้งหมดของบริษัทจํานวน 450,000,000 หุน   

 
ครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 46 
 

เลขานุการที่ประชุมกลาวตอนรับผูถือหุน พรอมแนะนําทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความ
ปลอดภัยของผูเขารวมประชุม และแจงใหที่ประชุมทราบวา เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2553 ที่ผานมาบริษัทไดปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553  มีจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 782 ราย 
 
เลขานุการที่ประชุม ไดช้ีแจงถึงขอปฏิบัติสําหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้ 
1. หุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง 
2. ผูถือหุนแตละทานจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือรวมกับจํานวนหุนที่รับมอบฉันทะมา 
3. ในการลงคะแนนแตละวาระนั้น เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแตละวาระ ใหปฏิบัติดังนี้ 
3.1 ผูถือหุนทานใดที่เห็นดวยกับขอเสนอแนะหรือไมมีความเห็นแสดงเปนอยางอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการ

บริษัทเสนอ ไมตองทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไมมีความจําเปนตองยื่นบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ 
โดยเจาหนาที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทานั้น อยางไรก็ตาม เลขานุการ
ที่ประชุมขอใหผูถือหุนยื่นบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่กอนกลับ เพื่อใหบริษัทเก็บบัตรไวเปนหลักฐานในการ
ลงคะแนนของผูถือหุน  

3.2 หากผูถือหุนทานใดมีความเห็นคัดคานหรืองดออกเสียง ขอใหทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พรอมระบุจํานวน
หุนที่ตนถือรวมกับจํานวนหุนที่ตนไดรับมอบฉันทะ และสงบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่เพื่อรวบรวมคะแนน  

 
รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามขอปฏิบัติสําหรับการประชุมที่สงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สง
มาดวยลําดับที่ 5 
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ประธานเปดการประชุมโดยกลาวตอนรับผูถือหุนรวมทั้งแนะนํากรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษา
ทางกฎหมาย ที่เขารวมประชุม ดังนี้ 
 
1. นายวัชรินทร ดวงดารา  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. นายสุรินทร เปรมอมรกิจ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นายธงไชย แพรรังสี  กรรมการ 
5. นายชํานาญ งามพจนวงศ  กรรมการ  
6. นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์  กรรมการ  
7. นางสาววนิดา ดาราฉาย  กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
 
สวน นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย กรรมการและรองประธานกรรมการ นายเจษฏา พรหมจาต กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ และนางสาวจิราลักษณ แพรรังสี กรรมการ ไมสามารถเขารวมประชุมได เนื่องจากติดภารกิจ และฝากขอ
อภัยผูถือหุนมา ณ ที่นี้   
 
ประธานกลาวแนะนําผูบริหารของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ไดแก 
1. นางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายเจฟฟรี่ ฟู ผูอํานวยการประจําภาคพื้น กํากับดูแล บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด และบริษัท 

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

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

 
ประธานกลาวแนะนําที่ปรึกษาทางดานกฎหมายของบริษัทไดแก นายพลกฤษณ กฤษณสุวรรณ  

 
จากนั้น ประธานจึงใหเลขานุการ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 

เลขานุการแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นวา เลขานุการที่ประชุมไดจัดทํา
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่  30 เมษายน 2552 ถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งไดจัดสง
ใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552  
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เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ดวยคะแนน
เสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 

 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง                                  295,234,100 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรอง       - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552  ปรากฏในรายงานประจําป 
2552 ของคณะกรรมการ ซึ่งไดจัดพิมพและปรากฏอยูในรายงานหนาที่ 52 ถึงหนาที่ 54 การวิเคราะหฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงาน ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนในรูปแบบ CD ROM พรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  สําหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาโดยสรุปเปนดังนี้     

 
 หนวย : ลานบาท 

ผลการดําเนินงาน ป 2552 
รายไดรวม 472.29 
รายไดจากการขาย 126.59 
รายไดจากการใหบริการเชา 345.70 
ตนทุนขายรวม  58.37 
ตนทุนการใหบริการเชาและขนสงรวม 332.44 
กําไรขั้นตน 81.47 
ขาดทุนสุทธิ 93.59 
สินทรัพยรวม 1,791.51 
หนี้สินรวม 963.93 
สวนของผูถือหุน 827.58 

 
  เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2552 รวมถึงรายงานและขอมูลตาง 
ๆ ของบริษัทในรอบป 2552 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบดวยคะแนนเสียง  295,234,100  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับทราบดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
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ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน   - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

เลขานุการแถลงตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทฯไดจัดสงงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และรายงานของผูสอบบัญชี ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแลวนั้น 
โดยรายละเอียดปรากฏในหนาที่ 55 ถึงหนาที่ 108 จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯไดตรวจสอบแลว
ดังกลาว 

เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวามีผูถือหุนเขารวมประชุมสอบถาม
ดังนี้  

คุณศิริพร ขัตตพงษ ผูถือหุนรายยอย และตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามคณะกรรมการดังนี้ 
1. ในรายงานประจําปหนา 59 และที่เลขานุการที่ประชุมไดรายงานตัวเลขผลการดําเนินงานในวาระที่ 2 พบวา 

รายไดจากการขายป 2552 ลดลงคอนขางมาก จึงสอบถามวา คณะกรรมการบริษัทจะมีวิธีการเพื่อปรับปรุงรายไดใหเพิ่ม
มากขึ้นใน ป 2553 นี้ ไดอยางไร เนื่องจากรายไดของบริษัทมีผลตอการพิจารณาการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน 

2. ในรายงานประจําปหนา 103  ขอ 36.5.5 เรื่องการจายชําระคาแรงงานกอสรางอาคารสํานักงาน จํานวนเงิน 1.12 
ลานบาท เปนของบริษัทเอง หรือบริษัทในกลุม  

3. ในรายงานประจําปหนา 107 ขอ 39.2 เรื่องการฟองรองระหวางเจาพนักงานพิทักษทรัพยกับบริษัท เดอะเครน 
เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (TCH) ซึ่งระบุวา TCH จะงดชําระคาเชาที่ดินใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย ของนายสุชิน สิทธิธีรรัตน เพื่อ
รอจนกวาคดีจะสิ้นสุด แตในรายงานประจําปหนา 39 กลับระบุวาที่ดินที่ TCH เชาเปนกรรมสิทธิ์ของนายธงไชย แพรรังสี 
จึงสอบถามวาทั้งสองเรื่องเก่ียวของกันหรือไม และรายละเอียดเปนอยางไร 

4. ในรายงานประจําป หนา 108 ขอ 39.4 เรื่องที่บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (TCS) มีคดีความถูกฟองรอง
เรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้  ขอใหคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม   

นายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร ช้ีแจงขอซักถามขางตนดังนี้  
1. เรื่องรายไดจากการขายที่ลดลง เนื่องจากสถาบันการเงินงดการปลอยสินเชื่อใหกับลูกคาในปที่ผานมา ในขณะที่

ลูกคายังมีความตองการซื้อเครื่องจักรจากบริษัท แตไมมีเงินสดเพียงพอที่จะชําระ และบริษัทเองก็ไมมีกําลังเพียง
พอที่จะรับเปนผูใหการสนับสนุนวงเงินแบบสถาบันการเงิน จึงมีความจําเปนตองปฏิเสธการขาย แตคาดวาในป 
2553 สถาบันการเงินจะผอนคลายเรื่องการปลอยวงเงินมากขึ้น รวมถึงจากการที่บริษัทไดเขาพบและใหขอมูลกับ
สถาบันการเงินตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง ทําใหสถาบันการเงินเหลานี้เขาใจธุรกิจของบริษัทมากขึ้น และติดตอเขามา
เพื่อสนับสนุนวงเงินมากขึ้น ดังนั้น ธุรกิจการขายในป 2553 นาจะเติบโตมากกวาป 2552  

2. การจายชําระคาแรงงาน คากอสราง อาคารสํานักงาน ซึ่งยังคงคางอยูอีกประมาณ 30 ลานบาท สืบเนื่องจากเดิม
บริษัทมีแผนขยายอาคารสํานักงานไปที่บริเวณ ถนนบางนา-ตราด กม. 22 แตเมื่อสถานการณดานเศรษฐกิจและ
อื่น ๆ มีแนวโนมชะลอตัวลง จึงระงับการลงทุนไปกอน แตไดเปลี่ยนแผนเปนการขยายโรงซอมที่มีอยูเดิม ซึ่ง
ต้ังอยูที่บริษัทยอยของบริษัทคือ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (TCL)  ในปจจุบัน ใหกวางขวาง ทันสมัย 
และสามารถรองรับการซอมรถเครนขนาดใหญที่บริษัทซื้อเขามา เพื่อลดตนทุนการซอม ไมตองสงรถมาซอมที่
โรงซอมที่มีอยูบริเวณ ถนนบางนา-ตราด กม 7 รวมถึงรถเครน หรือเครื่องจักรอื่นที่นําเขามาจากตางประเทศยัง
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ทาเรือแหลมฉบัง จะไดไมตองขนสงมาซอมที่ กม. 7  โดยที่ดินดังกลาวเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท และ  TCL จาย
ชําระคาเชาอยูในปจจุบัน   

3. เรื่องคดีความระหวางเจาพนักงานพิทักษทรัพยของนายสุชิน สิทธิธีรรัตน กับบริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด 
(TCH) ขอช้ีแจงวา ที่ดินซึ่งเปนที่ต้ังของ TCH นายธงไชย แพรรังสี ซึ่งเปนกรรมการของ TCH ไดสิทธิการเชามา 
และนํามาให TCH เชาชวงตอ และ TCH ไดทําการกอสรางอาคารสํานักงาน และโรงงาน ขอพิพาทที่เกิดขึ้นคือ 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยของนายสุชิน สิทธิธีรรตัน (ผูใหเชา) ไดฟองบังคับคดีกับ TCH ขอยกเลิกสัญญาเชา และ
ใหมอบทรัพยที่เชาคือที่ดิน พรอมขนยายบริวารออกจากพื้นที่และใหชําระคาเชาที่คางใหเสร็จสิ้น ซึ่งบริษัทไดยื่น
คํารองปฏิเสธตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย เนื่องจากบริษัทไมเคยทําสัญญาเชากับนายสุชิน สิทธิธีรรัตน แตทํา
สัญญาเชากับนายธงไชย แพรรังสี กรรมการของบริษัท อยางไรก็ตาม TCH ไดวาจางบริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน แอนด 
เอเจนซี่ จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินอิสระ ทําการประเมินราคาคาเชาตอเดือนของที่ดินดังกลาว และไดต้ังสํารองคาเชา
คางจายไว โดยต้ังเปน 2 สวนคือ ต้ังสํารองสวนที่เปนคาเชาที่จะตองจายใหกรรมการบริษัท และอีกสวนคือสวนที่
เกี่ยวกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยหากมีการเรียกรองคาเสียหายอันเนื่องมาจากการฟองรองดังกลาว และกรรมการ
บริษัทผูใหเชาจะยังไมรับชําระคาเชาจนกวาขอพิพาทจะสิ้นสุด และหากเกิดความเสียหายกับบริษัทยอยจากกรณี
นี้ กรรมการบริษัท ผูใหเชา จะสละสิทธิการรับเงินคาเชาจากบริษัท 

4. เรื่องที่บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (TCS) มีคดีความถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้   
บริษัทไดต้ังสํารองความเสียหายครบแลว คดีความดังกลาว TCS ไมไดเปนคูกรณีโดยตรง แตถูกฟองในฐานะที่
ทําสัญญาซื้อกลับคืน และในฐานะผูค้ําประกัน โดยนายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการและรองประธานเจาหนาที่
บริหาร ขอใหนายวัชรินทร ดวงดารา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เปนผูใหรายละเอียด
เพิ่มเติม 
นายวัชรินทร ดวงดารา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ช้ีแจงวา คดีที่ TCS ถูกฟองรอง
เกิดขึ้น เชนเดียวกับที่นายชํานาญ งามพจนวงศ ไดช้ีแจงไปกอนหนานี้เรื่องรายไดที่ลดลง เนื่องจากลูกคาไมมี
กําลังซื้อ และหาสถาบันการเงินมารองรับไมได คดีนี้ก็เชนกัน ลูกคาตองการซื้อรถเครนจาก TCS แตไมมีกําลังซื้อ 
และในขณะนั้น มีเพียงสถาบันการเงินแหงนี้แหงเดียวที่อนุมัติวงเงินสินเชื่อให โดยมีเงื่อนไขให TCS เขาผูกพัน
ทําสัญญาซื้อคืนและค้ําประกัน ตอมาลูกคาประสบปญหาสภาพคลองไมสามารถผอนชําระได สถาบันการเงินได
ทวงถามไปที่ลูกคาหลายครั้ง จนกระทั่งทางถามมาที่ TCS ซึ่ง TCS เองก็ไมตองการที่จะชําระแทน แตเนื่องจากยัง
มีลูกคาอีกหลายรายที่ตองพึ่งพาสถาบันการเงินแหงนี้ จึงมีความจําเปนตองชําระคาเชาแทนผูเชาซื้อรายนั้นไป
กอน และเมื่อชําระไปพักหนึ่ง ก็ไดสอบถามไปที่ลูกคาเพื่อขอเงินที่ผอนชําระแทน คืนจากบริษัทลูกคา  แตลูกคา
ปฏิเสธการจาย  และแจงวา ตนเองไมมีภาระผูกพันสูงขนาดนั้น และหนี้ที่ศาลฟองไปที่ลูกคาก็เปนหนี้จํานวน
หนึ่งเทานั้น TCS จึงสอบถามไปที่สถาบันการเงิน แตไดรับการปฏิเสธที่จะจายคืนเชนกัน TCS จึงใหทนาย
ฟองรองเรียกเงินคืนจากสถาบันการเงิน จึงถูกสถาบันการเงินฟองกลับตามสัญญาซื้อคืนและค้ําประกัน โดยศาล
ไดนํา 2 คดีนี้มาพิจารณารวมกัน และในป 2544 และป 2550 ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณตัดสินใหบริษัทผูเชาคือ
ลูกคาและ TCS รับผิดชอบชําระหนี้รวมกันใหสถาบันการเงินที่ยอดเงินประมาณ 5 ลานบาท และตอมาในป 2552 
ศาลชั้นตนไดพิพากษาใหบริษัทยอย TCS ชําระหนี้ประมาณ 60 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ
แลวเมื่อ 14 ตุลาคม 2552 และปจจุบันอยูระหวางการขอทุเลาการบังคับคดี  ทั้งนี้ บริษัทยอยคือ TCS ไดบันทึก
ประมาณการหนี้สินคาเบี้ยปรับชดเชยความเสียหายตามคําพิพากษาของศาลชั้นตนจํานวนเงิน 17 ลานบาท  
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คุณวิศิษฐ  ยงวานิชจิต ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมวา ในป 2552 บริษัทมีรายไดจากการขาย
ลดลง ซึ่งคณะกรรมการไดช้ีแจงวา เนื่องจากสถาบันการเงินไมปลอยวงเงินสินเชื่อ แตเมื่อดูจากตัวเลขรายไดหลักของ
บริษัท ที่มาจากการใหบริการเชาและขนสงก็ลดลงมากเชนกัน คือลดลงจากป 2551 ถึง 100 กวาลานบาท อยากทราบวา
สาเหตุเกิดจากอะไร  

นายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร ช้ีแจงวา รายไดจากการใหเชาของบริษัท มา
จากการใหเชาเครื่องจักรกลในอุตสาหรรรมหนัก ที่เกี่ยวกับธุรกิจปโตรเคมี และการกอสรางโรงไฟฟา เปนตน แตปที่ผาน
มา ประเทศประสบกับวิกฤติมาบตาพุด ซึ่งไมมีสัญญาณมากอนหนานี้วามาบตาพุดจะมีปญหา หรือมีความเสี่ยงใด ๆ  ทําให
โครงการที่บริษัทลงนามทําขอตกลงดําเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของป 2552 ตองหยุดชะงักไป สงผลใหรายไดจาก
การใหบริการเชาและขนสงลดลงจากปที่ผานมาประมาณรอยละ  25  เนื่องจากโครงการเหลานี้มีมูลคาแตละโครงการหลาย
สิบลานบาท และหากถามวาบริษัทจะมีผลกระทบตอไปในอนาคตอีกหรือไม  จริง ๆ แลวโครงการทั้ง 76 โครงการของมาบ
ตาพุดที่มีปญหา ไมไดสงผลกระทบกับบริษัทโดยตรง แตสงผลกระทบตอผูที่รับจางทํางานคือผูรับเหมากอสราง ซึ่งงาน
บางสวนยังคงมีอยู แตบริษัทตองคัดเลือกลูกคาใหมาก เนื่องจากเกรงวา ทําไปแลวจะไมไดรับเงิน ซึ่งจะสงผลเสียหายตอ
บริษัทมากกวาเดิม    

เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มมีติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2552  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 295,234,100  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2552 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําป 2552 
 เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา 
อนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมายและงดจายเงินปนผลประจําป  2552   เนื่องจากปจจุบันบริษัทมีเงิน 
สํารองตามกฎหมายจํานวน 8,427,490.49 บาท หรือรอยละ 1.87 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 
ที่เปดเผยไวในรายงานประจําป กําหนดวา บริษัทจะจายเงินปนผลแตละปในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบ 
การเงินเฉพาะกิจการในแตละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตามกฎหมายตาง ๆ แลว  
 แตเนื่องจากผลประกอบการประจําป 2552 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 26 
ลานบาท และจากงบการเงินรวม บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 94 ลานบาท  จึงเห็นสมควรงดจัดสรรกําไรสุทธิ
เปนเงินสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผลประจําป 2552 และไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดขอสงสัยตางๆ  
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล
ประจําป 2552 ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปน้ี 
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ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 295,234,100  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5  พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  
 เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทขอ 22 ซึ่งกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนง หน่ึงในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสาม
สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม สําหรับปนี้กรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตาม
วาระ จํานวน 3 ทานประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี   
1) นายธงไชย แพรรังสี   กรรมการ     
2) นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี  กรรมการ 
3) นายวัชรินทร ดวงดารา    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหแตงต้ังกรรมการ     
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระทุกทานกลับเขาเปนกรรมการของบรษิัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนผูที่มีความรูความสามารถ และ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อความกาวหนาของบริษัทมาโดยตลอด   

โดยขอใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาการแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคลดังนี้ 
 

5.1 แตงตั้งนายธงไชย แพรรังสี ใหดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาแลวเห็นวา นายธงไชย แพรรังสี  มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการเปนอยางดีมา
โดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3) 

จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายธงไชย แพรรังสี กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ 
เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  

เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งนายธงไชย แพรรังสี กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง 295,234,100  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
5.2  แตงตั้งนางสาวจิราลักษณ แพรรังสี ใหดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวานางสาวจิราลักษณ แพรรังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
กรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 3) 
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 จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนางสาวจิราลักษณ แพรรังสี กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งนางสาวจิราลักษณ แพรรังสี กรรมการที่ตองออกจากตําแหนง
ตามวาระ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง 295,234,100  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
5.3 แตงตั้งนายวัชรินทร ดวงดารา ใหดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท   พิจารณาแลวเห็นวานายวัชรินทร ดวงดารา  มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวใน
หนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3) 
 จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายวัชรินทร ดวงดารา  กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ในระหวางการประชุมนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 600 หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด
จํานวน 295,234,700 หุน 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งนายวัชรินทร ดวงดารา   กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนกรรมการและกรรมการตรวจสอบตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง 295,234,700  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2553 

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

สําหรับกรรมการที่ทําหนาที่มากกวา 1 ตําแหนง ใหรับคาตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตําแหนงที่สูง
กวาเพียงตําแหนงเดียว และกรรมการซึ่งไมสามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับเบี้ยประชุม และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการในวงเงินไมเกิน 4.0 ลานบาทตอป        และไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดขอสงสัยตางๆ  ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

เลขานุการ แจงวา ผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุนนับรวมกันได  250,010,000 หุน ถือวาเปนผูมีสวนได
เสียเปนพิเศษในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนราย
เดือนและคาเบี้ยประชุมกรรมการในวาระนี้ จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจํานวนเทากับ 
45,224,700 เสียง 

ในระหวางการประชุมนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 100 หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด
จํานวน 45,224,800 หุน 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2553 ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 
  

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 45,224,800  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2553 

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปขอบังคับของบริษัท ขอที่ 49 กําหนดวา กิจการอันที่ประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป พึงกระทําตามขอ (5) คือ การแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท    คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด สําหรับสอบบัญชีสําหรบั
รอบปบญัชี 2553 ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผานมามีผลงานเปนที่นาพอใจมาตลอด จึงไดนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณา
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2553 ดังนี้ ใหผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง  
  1) นายอธิพงษ   อธิพงษสกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500   หรือ  
  3) นายบรรจง พิชญประสาธน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147  หรือ 
     4) นายเทอดทอง   เทพมังกร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 
  
  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทโดยใหมีอํานาจกระทําการรวมกัน หรือแตละคนตางมีอํานาจกระทําการไดเองโดยลําพังใน
การตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย และ กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2553 
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เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,850,000.00 บาทตอป ซึ่งเปนจํานวนที่รวมคาตอบแทนสําหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและการ
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสดวยแลว ทั้งนี้ กรณีผูสอบบัญชีทั้งสามทานดังกลาว ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท เอ
เอ็นเอส ออดิท จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัท และบริษัทยอยแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 

ผูสอบบัญชีทั้งสามทาน  ไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษทัยอย ผูบริหารหรือผูถือหุนราย
ใหญ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบ
การเงินของบริษัท  
  เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวามีผูถือหุนซักถามดังนี้   

คุณศิริพร ขัตตพงษ ผูถือหุนรายยอย และตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามคณะกรรมการวา มี
คําอธิบาย หรือเหตุผล สําหรับคาสอบบัญชีของผูสอบบัญชีที่เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมาหรือไม  

นายวัชรินทร ดวงดารา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา คาสอบบัญชีที่เพ่ิมขึ้น เปน
อัตราคาสอบที่ไดทําการเปรียบเทียบกับบริษัทผูสอบอื่นแลว และบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท เสนอราคามาต่ําสุด อยางไรก็ตาม 
บริษัทเองตองการใหเอเอ็นเอส ออดิท เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตามเดิม เนื่องจากทํางานกันมานาน และมีผลงานเปนที่นา
พอใจ จึงไดตัดสินใจเลือก 

คุณศิริพร ขัตตพงษ ผูถือหุนรายยอย และตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมวา ค าสอบ
บัญชีในป 2553 ที่จํานวนเงิน 1,850,000 บาท แยกเปนคาสอบบัญชีของแตละบริษัทอยางไร และคาสอบบัญชีที่ขอเพิ่มขึ้น
จากปที่ผานถึงรอยละ 15 เกิดจากอะไร เพราะงานมากขึ้นในไตรมาส 1/2553 หรือเพราะบริษัทมีรายไดสูงขึ้นในไตรมาส 
1/2553 เพราะหากดูจากรายไดในป 2552 รายไดทุกอยางลดลง รวมถึง จากการที่ไดเขารวมประชุมกับบริษัทจดทะเบียนอื่น 
พบวา บางบริษัทขออนุมัติผูถือหุนเพิ่มคาสอบบัญชีเพียงรอยละ 5 ซึ่งเปนการขอเพิ่มตามอัตราการเติบโตของ GDP ก็ยังถือ
วาสูง แตบริษัทขอเพิ่มคาสอบบัญชีถึงรอยละ 15 ซึ่งถือวาสูงมาก จึงขอทราบเหตุผล   

นายวัชรินทร ดวงดารา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ขออนุญาตประธานที่ประชุม ใหนายประวิทย 
วิวรรณธนานุตร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนผูช้ีแจงรายละเอียดและตอบขอซักถามของผูถือหุน 

นายประวิทย วิวรรณธนานุตร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ช้ีแจงตอที่ประชุมวา บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
ประกอบดวยบริษัทยอยอีก 4 บริษัทรวมเปน 5 บริษัท ทุก 3 เดือนบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด (ANS) จะตองดําเนินการ
ตรวจสอบงบของทุกบริษัท รวมถึงงบการเงินรวม ดังนั้นใน 3 เดือนจะมีงานที่ ANS ตองทําทั้งสิ้น 6 งาน  และดําเนินการ
เชนนี้ 4 ครั้งใน 1  ป รวมเปน 24 งาน  รวมถึงในแตละบริษัทผูสอบบัญชี มีตนทุนตางกัน มีการพัฒนาบุคลากรที่แตกตางกัน 
ANS ขึ้นเงินเดือนใหพนักงานเฉลี่ยรอยละ 10 ทุกป ซึ่งสามารถตรวจสอบได ถามวาทําไมตองขึ้นเงินเดือนขนาดนี้ ฝาย
บัญชีสามารถใหคําตอบไดวา งานตรวจสอบเปนงานหนักที่พนักงานทํางานกันถึงเที่ยงคืน ตี 1 ตี 3 หากบริษัทจายไมคุม ไม
มีพนักงานคนใดทนทํางานใหได และ ANS ไมใชกิจการที่ดําเนินงานแบบเจาของเปนหนึ่ง  ที่ใหคาตอบแทนพนักงาน
จํานวนหนึ่ง หากพนักงานทนไมได ก็ลาออกไป แตเปนบริษัทที่มาจากกลุมบริษัทบิ๊กโฟร ทุกคนมีสิทธิเปนเจาของ 
สามารถลงนามในงบในฐานะกรรมการได และทุกคนสามารถไตระดับสูงขึ้นไปไดเรื่อย ๆ   เพื่อจูงใจใหพนักงานทํางาน
กับบริษัทตลอดชีวิต เพื่อใหบริษัทคนไทยสามารถดํารงอยูยืนยาวเปน 100 ป เชนเดียวกับบริษัทตางประเทศ  ที่เปลี่ยน
เจาของไปไดเรื่อย ๆ ไมมีผูใดเปนเจาของที่แทจริง  อีกเหตุผลประการหนึ่งในการขอขึ้นคาสอบบัญชีคือ ประเทศไทยมี
การคาขายกับตางประเทศ โดยในป 2552 ที่ผานมา ไดมีการเพิ่มกฎเกณฑมายังประเทศไทยผานกลต.โลก ซึ่ง กลต.ไทยเปน
สมาชิก รวมถึงผานมาทางสภานักบัญชีสากล ซึ่งสภานักบัญชีไทยเปนสมาชิก รวมถึงธนาคารโลกใหความเห็นวา งบ
การเงินของประเทศไทยดูแลวเขาใจยาก  จึงมีดําริใหสภานักบัญชีไทยปรับปรุงมาตรฐานบัญชีใหเปนมาตรฐาน IFRS 
(INTERNATION FINANCIAL REPORTING STANDARD) ซึ่ง ANS ไดพยายามปรับปรุงใหทันกับมาตรฐานบัญชีใหม  
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โดยใน 1-2 ปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีที่ซับซอนมากขึ้น และตองมีคาใชจายในการฝกบุคคลากรเพื่อเขาสู
ระบบมาตรฐานบัญชีใหมสูงมาก   และยิ่งไปกวานั้นคือ เมื่อเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีแลว จะตองเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ตรวจสอบใหเขมขนขึ้นดวย ยกตัวอยางเชน หนารายงานของผูสอบบัญชีที่เคยมี 3 วรรค  ในป 2554 จะกลายเปน 6 วรรค 
การอธิบาย และการแบงแยกหนาที่จะมากยิ่งขึ้น ที่กลาวคือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวิชาชีพ การเปลี่ยนแปลงอีกสวนคือ 
กลต.ใหปรับปรุงคุณภาพผูสอบบัญชี  จากเมื่อกอน ทุก 5 ปจะตอใบอนุญาตการเปนผูสอบบัญชี และรายงานใหกลต.ทราบ 
แตตอไป งานของผูสอบบัญชีทุกขั้นตอนจะตองรายงานใหกลต.ทราบทุกป ในทุกกระบวนการทํางานและการผลิต ไมวาจะ
เปนเรื่องการรับคนทําอยางไร มีการทํางานอยางไร การประเมินผลพนักงานทําอยางไร การรับงานตอจากลูกคารายเดิมเปน
อยางไร การรับลูกคารายใหมเปนอยางไร การประชุมกับลูกคาเปนอยางไร ทุกเรื่องที่ผูสอบบัญชีดําเนินการจะตองรายงาน
เปนเอกสารใหกลต.ทราบทุกป จากที่ไมตองรายงาน เพื่อใหกลต.ทราบวา การตรวจสอบระหวางปของบริษัทมีเรื่องราว
อะไรบาง โดย กลต.เคยกลาววาอาจจะคิดคาธรรมเนียมรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี   ตอมากลต.กําลังพิจารณาเพื่องดเวน
การเก็บคาธรรมเนียมในสวนนี้   เรื่องถัดไปคือ กฎเกณฑใหมใหบริษัทผูสอบบัญชีเปลี่ยนแปลงโครงสรางใหเหมือนบริษัท
ตางชาติ  โดยบริษัทบิ๊กโฟร จะไมมีผลกระทบกับกฎหมายใหมนี้ แตบริษัทคนไทย ตองเปลี่ยนแปลงโครงสราง ตองทําคูมือ
การปฏิบัติงานทั้งหมดใหม  โดยที่สภานักบัญชีไทยกับกลต.จะนําคูมือของตางประเทศมาใช ซึ่งเรียกวา SMALL AND 
MEDIUM PRACTICE โดยจะแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยให ซึ่งมีประมาณ 300-400 หนา สงใหบริษัทในปนี้ 
เพื่อใหบริษัทพัฒนาโครงสราง และแนวทางการปฏิบัติงาน เหมือนการวางระบบการทํางานใหมแบบ ISO และจะตองตั้ง
องคกรการตรวจสอบขึ้นมาเพื่อสอบทานอีกขั้นตอนหนึ่ง ปจจุบันนี้ สํานักงานเล็ก ๆ ที่สอบบัญชีใหบริษัทจดทะเบียนใน 
mai ประมาณ 2-3 บริษัท ซึ่งมีคาสอบบัญชีรวมกันประมาณ 400,000-500,000 บาท หากตองตั้งหนวยงานสอบทานนี้ขึ้นมา
อีกจะมีคาใชจายเพิ่มขึ้น 2-3 ลานบาท ในขณะที่รับงานคาสอบบัญชี 2-3 บริษัทรายรับยังไมถึง 1 ลานบาท จะสามารถตั้ง
องคกรการตรวจสอบนี้ไดอยางไร  กลต.จึงแนะนําใหทุกบริษัทรวมตัวกันและวาจางบริษัทภายนอกเปนองคกรเพ่ือเขามา
ตรวจสอบรวมกัน  ในสวนของ ANS มีรายรับคาสอบบัญชีประมาณ 9 ลาน จาก 13 บริษัท หากตองจายเพื่อองคกรดังกลาว
อีกประมาณ 3 ลานบาท จะมีคาใชจายเพิ่มขึ้นมาประมาณกวารอยละ 30 แตบริษัทไมสามารถขอขึ้นคาสอบบัญชีไดถึงรอย
ละ 30 กับลูกคาทุกบริษัท มีเพียงบางรายที่บริษัทขอขึ้นไดถึงรอยละ 34  แตตองอธิบายถึงความจําเปนขางตนใหลูกคาเขาใจ
อยางมาก  จะเห็นไดวา กรรมการบริษัทจดทะเบียนสามารถอนุมัติคาใชจายที่เพิ่มขึ้นไดเกือบทุกเรื่อง ไมวาจะเปนคาใชจาย
ในการสงเสริมหรือโปรโมทผลิตภัณฑ  เพื่อทําใหบริษัทมีรายไดเพิ่ม แตคาสอบบัญชีซึ่งเปนหัวใจของงบการเงินที่ทุกคน
ตองดู  กลับขอขึ้นคาสอบบัญชียากมาก และหากตรวจสอบดูจะเห็นวา ผูสอบบัญชีในตลาดหลักทรัพย ไมคอยไดเพิ่มคา
สอบบัญชีเทาไรนัก  ในขณะที่ความเสี่ยงจากการทํางานกับกลต.มีคอนขางสูง  คุณประวิทย แจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ที่
อธิบายทั้งหมดนี้ เพื่อใหเขาใจวา ANS เขาใจดีวาการขอขึ้นคาสอบบัญชีถึงรอยละ 30 คงเปนไปไดยาก จึงขอขึ้นเพียงแค
รอยละ 15  บริษัทกําลังมองวาหากบริษัทพัฒนาเอง แลวตองจายเพื่อองคกรการตรวจสอบ 3 ลานบาท นาจะไปขอเปน
สมาชิกของบริษัทตางประเทศ ไปเปนพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อใหบริษัทตางประเทศเหลานี้สงคนมาตรวจสอบบริษัท 
เนื่องจากบริษัทบิ๊กโฟร มีหนวยงานนี้หนวยงานเดียวสามารถตรวจสอบไดทกุบริษัททั่วโลก แต ANS บริษัทเดียว หากตอง
ต้ังองคกรนี้ขึ้นมาดวยคาใชจาย 3 ลาน แลวตรวจ ANS บริษัทเดียว ก็ไมคุม แตหากบริษัทเล็ก ๆ ในไทยรวมตัวกัน 4-5 
บริษัท ก็จะสามารถเฉลี่ยคาใชจายไปไดบาง แตANS คงจะไมไปรวมตัวกับบริษัทอื่น เนื่องจากเกรงเรื่องความลับลูกคา 
เนื่องจากองคกรนี้จะตองเขามาตรวจสอบขอมูลและเอกสารของบริษัทลูกคาของ ANS ทั้งหมด  ดังนั้น ANS จึงอาจจะตอง
ไปเปนสมาชิก หรือพันธมิตรกับบริษัทสอบบญัชีของตางประเทศ  ซึ่งเปนที่นาเสียดายวา กฎเกณฑที่ออกมาใหมเหลานี้ จะ
ทําใหบริษัทสอบบัญชีของคนไทยอาจจะอยูดวยตนเองไมได และกฎหมายใหมนี้บทลงโทษคอนขางหนัก จากเดิมหากมี
ปญหาการกระทําความผิดอยางไร บทลงโทษจะอยูที่ผูสอบบัญชี หรือผูกระทําความผิดผูนั้นรายเดียว แตกฎหมายใหมนี้ จะ
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ยุบบริษัทนั้น ๆ ทั้งบริษัท  และยังมีกฎหมายอีกฉบับที่ผานมาทางสภานักบัญชีไทย  เรื่องงบการเงินของบริษัทมหาชนที่ถูก
ตรวจสอบแลว  ปกติผูสอบบัญชีหนึ่งคนที่มีใบอนุญาต หากไดตรวจสอบแลว สามารถลงนามไดเลย แตกฎหมายใหม
ผูสอบบัญชีที่มีใบอนุญาตไดตรวจสอบแลว ผูสอบบัญชีที่มีใบอนุญาตอีกรายหนึ่งจะตองมาสอบทานอีกครั้งวา งานที่ผูสอบ
บัญชีผูนั้นไดทําไป ไดมีการทําสอดคลองกับที่นําเสนอหรือรายงานไวในงบการเงินหรือไม  ซึ่งผูสอบบัญชีที่มาทําหนาที่
สอบทานอีกครั้ง จะไมใชคนที่เขามาตรวจสอบหรือเกี่ยวของอะไรกับบริษัทลูกคาเลย  และหากผูสอบบัญชีที่เปนผูสอบงบ
การเงินนั้น ๆ ถูกถอนใบอนุญาต ผูสอบบัญชีอีกรายที่มาสอบทาน จะตองถูกถอนใบอนุญาตดวยเชนกัน แตผูที่เกี่ยวของบาง
รายมองวา ผูที่สมควรจะตองถูกถอนใบอนุญาตไปดวยพรอมกัน คือหัวหนาสํานักงาน กลายเปน 3 คน ซึ่งกําลังมีการเจรจา
กันวา การถูกถอนใบอนุญาตถึง 3 คนจะมากเกินไปและมีความเหมาะสมหรือไม  กฎหมายอีกฉบับคือ กฎหมายพ.ร.บ.
หลักทรัพย คือใหบริษัทผูสอบบญัชีคอยตรวจสอบวา ผูบริหารบริษัทจดทะเบียน 4 ลําดับช้ัน ทําผิดกฎหมายอาญาหรือไม  
หากสงสัยวาอาจจะมีการทําผิดกฎหมายอาญา และผูสอบบัญชีไมรายงาน ถือวาผูสอบบัญชีมีความผิดในคดีอาญาดวย ซึ่ง
เปนกฎหมายที่ไมทราบวาออกมาไดอยางไร ที่เพียงแคมีการสงสัยวาอาจมีการกระทําความผิดอาญา แลวไมแจง และผูที่ไม
แจงจะตองมีความผิดทางอาญาไปดวย  

นายวัชรินทร ดวงดารา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ขอบคุณคุณประวิทยที่กรุณาใหรายละเอียด และ
ไดกลาวเพิ่มเติมวา ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปที่ผานมา บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุก
เดือนจํานวน 12 ครั้ง ซึ่ง ANS ไดสงผูสอบบัญชีเขารวมประชุมดวยทุกครั้ง รวมถึงคุณประวิทยเองก็ไดเขารวมช้ีแจงและ
รวมกันทํางานกับคณะกรรมการตรวจสอบดวยเกือบทุกครั้ง รวมถึงไดทํางานตรวจสอบใหบริษัท ต้ังแตบริษัทเขาเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จนถึงปจจุบัน ซึ่งยังคงมีภารกิจที่จะตองทํารวมกันอยู รวมถึงธุรกิจของบริษัทเอง เปน
ธุรกิจเฉพาะ ซึ่งจะหาผูที่เขาใจไดทั้งหมดคอนขางยาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นตรงกันวา 
สมควรใหบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตอไป  

คุณวิศิษฐ  ยงวานิชจิต ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามที่ประชุมวา กิจการของบริษัทในป 2553 มีแนวโนมที่จะมีผล
การดําเนินงานดีขึ้นกวาปที่ผานมาหรือไม และจะมีผลประกอบการเปนกําไรหรือไม  และธุรกิจของบริษัทเกี่ยวของกับการ
สงออกหรือไม เนื่องจากกระทรวงพาณิชยใหขอมูลวา การสงออกของไทยในป 2553 จะมีแนวโนมดีขึ้นกวาป 2552 มากถึง
กวารอยละ 10 หากธุรกิจบริษัทเกี่ยวของกับการสงออก ผลประกอบการนาจะดีขึ้น และมีผลกําไรมากขึ้น  

นายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร ช้ีแจงวา ผลประกอบการของบริษัทในป 
2553 ไมนาจะเลวรายกวาปที่ผานมา และนาจะมีผลการดําเนินงานที่เปนกําไร แตจะเปนตัวเลขเทาไร คงตองดูสถานการณ
อีกหลายดานประกอบกัน  และธุรกิจของบริษัทก็เกี่ยวของกับการสงออก และนําเขา เนื่องจากธุรกิจเหลานี้ ตองใชรถเครน 
และเครื่องจักรของบริษัทในการจัดการ แตปญหาที่จะทําใหบริษัทมีความชัดเจนในเรื่องผลประกอบการมากยิ่งขึ้น คือ
ปญหาเรื่องวิกฤติการณมาบตาพุด หากมาบตาพุดสามารถคลี่คลายไดอยางชัดเจน ธุรกิจการใหบริการเชาและขนสงไมนาจะ
นอยกวาปที่ผานมา รายไดจากการใหบริการเชาและขนสงนาจะสูงกวาป 2552 สวนธุรกิจการขาย ป 2553 นาจะมีผลการ
ดําเนินงานดีกวาปที่ผานมาอยางแนนอน เนื่องจากบริษัทไดทําความเขาใจกับสถาบันการเงินมากขึ้น และจํานวนสถาบัน
การเงินที่เขามาใหการสนับสนุนดานการเงินมีมากขึ้น ดังนั้น ภาพรวมผลประกอบการในป 2553 นาจะดีขึ้นกวาปที่ผานมา  

เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

ในระหวางการประชุมนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 10,200 หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด
จํานวน 295,245,000 หุน 
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ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีทั้งสามทานจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2553 และอนุมัติคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 1,850,000.00 บาท 
ตอป ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้ 

 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 295,245,000  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง    - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน  - เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

เลขานุการไดสอบถามที่ประชุมผูถือหุนวา มีผูถือหุนทานใดตองการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม  ปรากฏ
วาไมมีมีผูถือหุนเขารวมประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม  จงึเรียนเชิญประธานที่ประชุมกลาวปดการ
ประชุม 
  ผศ.ดร. พิบูลย ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม กลาวขอบคุณผูถือหุนในนามของคณะกรรมการบริษัท  ที่ไดมอบ
ความไววางใจใหคณะกรรมการบริษัทบริหารกิจการของบริษัทตอไป และขอบคุณผูเขารวมประชุม ผูถือหุน และผูมีเกียรติ
ทุกทานที่กรุณาสละเวลาเขารวมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ และใหความมั่นใจวา 
คณะกรรมการทุกทานจะดูแลและบริหารกิจการของผูถือหุนทุกทานอยางดีที่สุด เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีกิจการที่จะหารือ
อีก ประธานจึงกลาวปดการประชุม และขอใหผูถือหุนทุกทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  
 
ปดประชุมเวลา 17.56 น. 
 
 
 

 
       

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

              
      ลงช่ือ.................................................เลขานุการที่ประชุม 
                    (นางสาววนิดา ดาราฉาย) 
               กรรมการและเลขานุการบริษัท 
                                                                                                             ผูจดบันทึกการประชุม 
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ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล  ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร 
 
ตําแหนงในบริษัท  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
 
อายุ   71 ป  
 
วุฒิการศึกษา  Ph.D. University of Illinois  M.A. (ECON.) University  of  Philippines  

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
ผานการอบรม  The Role of Chairman (RCM) year 2001 (IOD) 

Director Certification Program (DCP) year 2002 (IOD) 
Audit Committee Program (ACP) year 2004 (IOD) 
บทบาทคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายคาตอบแทน ป 2009 (IOD) 

 
ตําแหนงงานในปจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
 
ประวัติการทํางาน  ประธานกรรมการ  บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและคาตอบแทน   
บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

กรรมการโรงเรียนสองภาษาลาดพราว 

กรรมการและรองประธานกรรมการ  
บริษัท ศูนยหองปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทยและการเกษตรแหงเอเชีย จํากัด 

กรรมการ โรงพยาบาลลาดพราว 

 
การถือหุนในบริษัท  ไมมี 
 
จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป 1 วาระ / 2 ป  
 
ประวัติการเขารวมประชุม  ในรอบป 2553 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 
 
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา   ไมมี 
 
 
 
 
 



ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

 

ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 
ชื่อ-ชื่อสกุล  นายสมศักด์ิ ศิวะไพบูลย  
 
ตําแหนงในบริษัท  รองประธานกรรมการและกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 
 
อายุ   49 ป 
 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท  สาขาการจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

ผานการอบรม  Director Accreditation Program (DAP) year 2006  (IOD) 
Director Certification Program (DCP) year 2007 (IOD) 
Finance for Non-Finance Director (FN) year 2007 (IOD) 
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 9 (CMA 9/2009) 

  

ตําแหนงงานในปจจุบัน    รองประธานกรรมการและกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 
 
ประวัติการทํางาน         รองประธานกรรมการ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ (ประจําสํานักกรรมการผูจัดการใหญ) 

บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 

กรรมการผูจัดการ บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด  
กรรมการ และ กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการใหญ  
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)  
กรรมการและ กรรมการผูจัดการ บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด 

 

การถือหุนในบริษัท  ไมมี 
 
จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป 2 วาระ / 5 ป  
 
ประวัติการเขารวมประชุม  ในรอบป 2553 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 
       
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา   ไมมี 
 
  



ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล  นางวีระวรรณ บุญขวัญ 
 
ตําแหนงในบริษัท  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
อายุ   42 ป  
 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท  สาขา. Finance & International Business, 

University of Wisconsin, USA. 
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ผานการอบรม  Director Accreditation Program (DAP) year 2006  (IOD) 
Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD) 

 
ตําแหนงงานในปจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
ประวัติการทํางาน  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

Managing Partner Korawit Learning Consultant ,BCG. 
Chief Financial Officer (CFO) Business Consultant & Advisory Co., LTD. 
General Manager  A Thai Market Co., LTD. 
Analyst-Asset Management Bangkok Capital Aluance Co., LTD  

 
การถือหุนในบริษัท  ไมมี 
 
จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป 2 วาระ / 5 ป  
 
ประวัติการเขารวมประชุม  ในรอบป 2553 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 

  8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 
 
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา   ไมมี 
 

 
 
 
 



ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล  นายชํานาญ  งามพจนวงศ 
 
ตําแหนงในบริษัท  กรรมการ 
 
อายุ   51 ป  
 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   ปริญญาตรี สาขาการบัญชีตนทุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ผานการอบรม  Director Accreditation Program (DAP) year 2008  (IOD) 

 
ตําแหนงงานในปจจุบัน รองประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
 
ประวัติการทํางาน  รองประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
   กรรมการ บริษัท เดอะเครนแหลมฉบัง จํากัด 
   กรรมการ บริษัท เดอะเครนระยอง จํากัด 
   กรรมการ บริษัท เดอะเครนเฮฟว่ีลิฟท จํากัด 
   ผูอํานวยการอาวุโส ดานธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม 3 ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
   ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท พลูทิพยเฮาสซิ่ง จํากัด 
   ผูบริหารระดับตน ฝายพัฒนาสินเช่ือ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
 
การถือหุนในบริษัท  ไมมี 
 
จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป 2 วาระ / 3 ป  
 
ประวัติการเขารวมประชุม  ในรอบป 2553 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 
 
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา   ไมมี 
 

  



ขอบังคับของบริษทั สวนทีเ่ก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน   :   ส่ิงท่ีสงมาดวย 4   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
เหตุผลในการทีข่อใหเรียกประชมุไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ีคณะกรรมการตองจัด
ใหมกีารประชุมผูถือหุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 
ขอ 44. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจดัทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชดัเจนวาเปน
เรื่องที่เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณ ีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน และนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวัน กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอก
กลาวนัดประชุม ในหนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน 

 
ขอ 45. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขาประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การ

มอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จํากดักําหนดโดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาํหนดไว ณ สถานที่ประชุม
กอนผูรับมอบฉนัทะเขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปน้ี 
ก. จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะน้ันถืออยู 
ข. ชื่อผูรับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ขอ 46. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา

คนหรือไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน และตองมีหุนนับ
รวมกันไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด 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 การวินิจฉยัชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผูถือหุน ใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไมวา
การออกเสียงลงคะแนนน้ันจะกระทําดวยวิธีใด ใหนับหนึ่งหุนเปนหน่ึงเสียงเสมอ 

48.2 ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

48.3 ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคล
อ่ืน 

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

บางสวนที่สําคัญ 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 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผูมีอํานาจและอํานาจกรรมการ ซึ่งออกโดย
หนวยงานราชการที่เก่ียวของ พรอมรับรองโดยโนตารี่พับลิค 

ข สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการท่ีมาเขารวมประชุมพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการดังกลาว 

 

2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน 

ข สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 

ค สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ 

2.2. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว 

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน 

ข สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมอบฉันทะ 

ค สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลตาง
ดาว) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ 

2.3. ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน 

ข สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลฉบับปจจุบันของผูมอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจและลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

ค สําเนาบัตรประชาชน (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลตางดาว) ของกรรมการผูลง
นามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

ง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลตาง
ดาว) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ 
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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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วิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2554 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

ผูถือหุน บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

มาดวยตนเอง 

 
ผูรับมอบฉันทะ 

ไมใช 

แสดงบัตรประจําตัว/แสดงใบลงทะเบียน 

ใช 
แสดงหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว 

ผูมอบและผูรับมอบ /แสดงใบลงทะเบียน 

ตรวจเอกสารและลงทะเบียน 

ลงนาม ณ จุดลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

                   เขาหองประชุม 

ประธานเปดประชุมเม่ือจํานวนผูถือหุนครบตามหลักเกณฑ 

(เร่ิมประชุมเวลา 14.30 น) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ 

กรณีมีผูตองการคัดคานหรืองดออกเสียงในวาระใด ๆ ใหยกมือ 

และกรอกบัตรลงคะแนน 

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูคัดคาน หรืองดออกเสียง 

และสรุปผลคะแนน 

ประธานกลาวผลสรุปคะแนนตอที่ประชุม 



 

  

แบบ ก 

อากรแสตมป 20 บาท 

 

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

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

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

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

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

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ใน

วันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 หองประชุม 224-225 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้นใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

 

ลงช่ือ  ผูมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

หมายเหตุ  

1 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน

หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2 ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ถือโดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ถือไวได 



 

  

แบบ ข 

อากรแสตมป 20 บาท 

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

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

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

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

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

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ใน

วันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 หองประชุม 224-225 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

 วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 และรับรองรายงานประจําป 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 

 

 

 



 

  

 วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2553 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย    

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2553    

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา แตงต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและ

กรรมการใหมทั้งชุด ตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา กับการแตงต้ังกรรมการบางรายดังนี้ 

  1. ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร  

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

2. นายสมศักด์ิ ศิวะไพบูลย  

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ  

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

4. นายชํานาญ งามพจนวงศ  

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2554 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2554 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม

ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

 

 

ลงช่ือ  ผูมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

 

 

หมายเหตุ  

1 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2 ในกรณีที่วาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข ตามแนบ 



 

  

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 

หองประชุม 224-225 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

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

 

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 



 

  

แบบ ค 

อากรแสตมป 20 บาท 

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

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

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

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

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

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

ถือหุนของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ใน

วันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 หองประชุม 224-225 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้ 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 มอบฉันทะบางสวน คือ 

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

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

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

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

 วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 และรับรองรายงานประจําป 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 



 

  

 วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2553 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย    

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2553 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา แตงต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและ

กรรมการใหมทั้งชุด ตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา กับการแตงต้ังกรรมการบางรายดังนี้ 

  1. ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร 

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

2. นายสมศักด์ิ  ศิวะไพบูลย 

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

3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ  

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

4. นายชํานาญ งามพจนวงศ  

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

 

 วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2554 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2554 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 



 

  

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม

ถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนสียงของผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ  ผูมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

 

หมายเหตุ  

1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

2 หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  

3 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน

หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4 ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

  

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 

หองประชุม 224-225 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

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

 

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 



 

  

 

อากรแสตมป 20 บาท 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ 

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

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

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

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

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

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

 ขอมอบฉันทะให 

นายวัชรินทร ดวงดารา ในฐานะดํารงตําแหนงเปน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอ บ อายุ    52    ป อยูบานเลขที่       

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

เปนผูที่ไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 หอง

ประชุม 224-225 ต้ังอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้นใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

 

 

 

ลงช่ือ  ผูมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  

   

   

   

ลงช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  
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ขอมูลกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบการมอบฉันทะ 
(กรณีมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉนัทะ) 

 
ชื่อ-ชื่อสกุล  นายวัชรินทร ดวงดารา  
 
ตําแหนงในบริษัท  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
อายุ   52 ป 
 
วุฒิการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต (มธ.) เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา) 
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร) 
    
ผานการอบรม   Director Accreditation Program (DAP) year 2004 (IOD)  
   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 

   บริษัทบริหารหน้ีของกองทุนรวมฯ ในกลุม บงล.เกียรตินาคิน 
   บ.เอ็มไทยฯ บริหารหน้ีมีปญหาของสถาบันการเงิน 
   บงล.ธนชาติ และ บงล.เอกชาติ 
 
การถือหุนในบริษัท  ไมมี 
 
การมีสวนไดเสีย  ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
 
ประวัติการเขารวมประชุม ในรอบป 2553 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 
       
 
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา   ไมมี 
  








