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วันที่ 27 มีนาคม 2558
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558

เรียน

ทานผูถือหุน กรรมการบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย :
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. รายงานประจําป 2557 ในรูปแบบ CD-ROM
4. ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระ
5. ขอบังคับของบริษัท เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
6. หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุนและการมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะจํานวน 3 แบบ
8. ขอมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ)
9. แผนที่สถานที่ประชุม
ดวยมติคณะกรรมการบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ไดมีมติใหเรียก
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมราชพฤกษ 2 ชั้น 2
อาคารบางนาทาวเวอรบี เลขที่ 2/4-5 หมู 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2557 ไดบันทึกรายงานการประชุมไวครบถวน จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกลาว พรอมกันนี้ไดแนบสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 มาพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมครั้งนี้ดวย ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2557 และรับรองรายงานประจําป
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบ
ป 2557และรับรองรายงานประจําป 2557ของบริษัท ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แลว
ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทและ
บริษัทยอย ซึ่งผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีบริษัทพีวี ออดิท จํากัด โดยไดแสดงความเห็นตองบ
การเงินของบริษัทแบบไมมีเงื่อนไข และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแลว ดัง
ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจําป 2557หัวขอ งบการเงิน โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
รายการ
2556
2557
สินทรัพยรวม
3,094.97
2,726.23
หนี้สินรวม
1,912.98
1,313.21
สวนของผูถือหุนของบริษัท
1,181.99
1,413.02
รายไดรวม
1,428.18
1,244.19
กําไรสุทธิ
72.59
236.38
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
0.13
0.38
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2557 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย
วัตถุประสงคและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทขอ 56 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปน
ทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละสิบ ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนสํารองแลว 31,524,151.37 บาท
คิดเปนรอยละ 5.03 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 119,912,434.19
บาท เป น เงิ น สํ า รองตามกฎหมาย 5,995,621.71 หรื อ ร อ ยละ 5 ของกํ า ไรสุ ท ธิ รวมเป น เงิ น สํ า รองสะสมจํ า นวน
31,524,151.37หรือรอยละ 5.03 ของทุนจดทะเบียน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจายปนผลประจําป 2557 และพิจารณาอนุมัติการจายปนผลเปนหุนสามัญและเงินสด
บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา ไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการในแตละงวดบัญชี หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดย
การจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาว
จะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการตางๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอื่นใน
อนาคตดวย ทั้งนี้บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 สําหรับ
งบการเงินเฉพาะกิจการเปนจํานวนเงิน 119,912,434.19 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติจายปนผลเปนหุนสามัญและเงินสดดังนี้
5.1 จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 69,642,613 หุน (หกสิบเกาลานหกแสนสี่หมื่นสองพัน
หกรอยสิบสามหุน ) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ( หนึ่งบาท ) ใหแกผูถือหุนใน อัตรา 9 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนปนผล รวม
เปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 69,642,613.00 บาท (หกสิบเกาลานหกแสนสี่หมื่นสองพันหกรอยสิบสามบาท ) หรือคิดเปนอัตรา
การจายเงินปนผล 0.11111111 บาทตอหุน ในกรณีที่มีเศษหุนต่ํากวา 9 หุน บริษัทฯจะจายเงินปนผลเปนเงินสดแทนการ
จายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.11111111 บาท
5.2 จายปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.01234568 บาทตอหุน เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จายที่เกิดจากการจายปนผล
เปนหุนสามัญ โดยคํานวณจากมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ทั้งนี้ ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลในรูปหุนสามัญและเงินสด รวมเปนจํานวน 0.12345679 บาทตอหุน รวมเปน
เงินที่บริษัทฯ ตองจายในครั้งนี้ไมเกิน 77,380,682.00 บาท ( เจ็ดสิบเจ็ดลานสามแสนแปดหมื่นหกรอยแปดสิบสองบาท )
และเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 10 ของเงินไดจากเงินปนผลรวมดังกลาว โดยจะทําการหักภาษีจาก
เงินปนผลที่จายเปนเงินสด
ขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา
ป 2557
อนุมัติจายปนผลเปนหุนปนผล และเงินสด ดังนี้
1) จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท จํานวนไม
เกิน 69,642,613 หุน ใหกับผูถือหุนในอัตรา 9
หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนปนผลหรือคิดเปนอัตรา
การจายเงินปนผล 0.11111111 บาทตอหุน
2) จายปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.01234568 บาท
ตอหุน
ทั้งนี้ ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลในรูปหุนสามัญและเงิน
สด รวมเปนจํานวน 0.12345679 บาทตอหุน คิดเปนรอย
ละ 64.53 ตอกําไรสุทธิ และเปนไปตามนโยบายการจาย
ปนผลของบริษัท

ป 2556
อนุมัติจายปนผลเปนหุนปนผล และเงินสด ดังนี้
1) จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท จํานวนไม
เกิน 48,214,186 หุน ใหกับผูถือหุนในอัตรา 12
หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนปนผลหรือคิดเปนอัตรา
การจายเงินปนผล 0.08333333 บาทตอหุน
2) จายปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.00925926 บาท
ตอหุน
ทั้งนี้ ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลในรูปหุนสามัญและเงิน
สด รวมเปนจํานวน 0.09259259 บาทตอหุน คิดเปนรอย
ละ 88.77 ตอกําไรสุทธิ และเปนไปตามนโยบายการจาย
ปนผลของบริษัท

โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลและเงินสดปนผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และใหรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจายหุน
ปนผลและเงินสดภายใน วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
ทั้งนี้ การจายปนผลดังกลาวจะดําเนินการ ภายหลังจากที่บริษัทฯไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนรวมถึงมีการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,784,419 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 626,783,520 บาท โดย
เปนการตัดหุนสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจายหุนปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2556 จํานวน
899 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,784,419 บาท (หกรอยยี่สิบหกลานเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่รอยสิบเกาบาท)
เปนทุนจดทะเบียนใหม 626,783,520 บาท (หกรอยยี่สิบหกลานเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันหารอยยี่สิบบาท) โดยเปนการ
ตัดหุนสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจายหุนปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2556 จํานวน 899 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ดังนี้
ขอ 4 ทุนจดทะเบียนรวม

:

626,783,520

แบงเปน

:

626,783,520

มูลคาหุนละ
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ

:
:

หุนบุริมสิทธิ์

:

1
626,783,520
-

บาท (หกรอยยี่สิบหกลานเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพัน
หารอยยี่สิบบาท)
หุน (หกรอยยี่สิบหกลานเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพัน
หารอยยี่สิบหุน)
บาท (หนึ่งบาท)
หุน (หกรอยยี่สิบหกลานเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพัน
หารอยยี่สิบหุน)
หุน

ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข และเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,783,520 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 696,426,133 บาท
โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 69,642,613 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับหุนปนผล และพิจารณา
อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
อนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจากเดิ ม 626,783,520
บาท (หกร อ ยยี่ สิ บ หกล า นเจ็ ด แสนแปดหมื่ น สามพั น
หารอยยี่สิบบาท) เปนทุนจดทะเบียนใหม 696,426,133 บาท (หกรอยเกาสิบหกลานสี่แสนสองหมื่นหกพันหนึ่งรอย
สามสิบสามบาท) เพื่อรองรับการจายหุนปนผล โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 69,642,613 หุน (หกสิบเกาลานหก
แสนสี่หมื่นสองพันหกรอยสิบสามหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังนี้

ขอ 4 ทุนจดทะเบียนรวม

:

696,426,133

แบงเปน

:

696,426,133

มูลคาหุนละ
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ

:

หุนบุริมสิทธิ์

:

:

1
696,426,133
-

บาท (หกรอยเกาสิบหกลานสี่แสนสองหมื่นหกพัน
หนึ่งรอยสามสิบสามบาท)
หุน (หกรอยเกาสิบหกลานสี่แสนสองหมื่นหกพัน
หนึ่งรอยสามสิบสามหุน)
บาท (หนึ่งบาท)
หุน (หกรอยเกาสิบหกลานสี่แสนสองหมื่นหกพัน
หนึ่งรอยสามสิบสามหุน)
หุน

ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข และเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 69,642,613 หุน (หกสิบเกาลานหกแสนสี่หมื่นสองพัน
หกรอยสิบสามหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการจายหุนปนผล
วาระที่ 9 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบั ญ ญัติบริ ษั ทมหาชน พ.ศ. 2535 และขอ บังคับของ
บริษัทขอ 22 ซึ่งกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน
สามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม สําหรับปนี้กรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระ จํานวน 4 ทานประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
1)
2)
3)
4)

นายเจษฎา
นายสุรินทร
นางสาววนิดา
นางสาวอัญญชิสา

พรหมจาต
เปรมอมรกิจ
ดาราฉาย
แพรรังสี

กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดขึ้น รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจําป 2557 หัวขอ การสรรหา
กรรมการ และผูบริหาร และเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพยฯ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอ
แตงตั้งไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ไมเปน
ผูบริหารวิชาชีพ ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ กับ
บริษัทและบริษัทยอย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระเปนผูมีความรูความสามารถ
อันเปนประโยชนแกบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระทั้ง 4 ทาน ขางตน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทมีหลักเกณฑและ
วิธีการในการสรรหาปรากฏตามแบบแสดงรายการประจําป (56-1) สวนที่ 2 หนาที่ 37 ภายใตหัวขอ 9.2 เรื่องการสรรหา

กรรมการและผูบริหาร ทั้งนี้ บริษัทไดแนบประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่4
วาระที่ 10พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2558
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามขอบังคับบริษัทขอ 41 ซึ่งกําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการ
ปฏิบัติหนาที่ ซึ่งคาตอบแทนไดแก เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น
คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 ใหสอดคลองกับคาตอบแทนของกรรมการบริษัท
อื่นที่อ ยูในอุตสาหกรรมเดียวกันและได เปรียบเทีย บกับบริษัท ที่มีข นาดรายไดและกําไรสุท ธิใกลเคีย งกัน โดยอัตรา
คาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุมตอครั้ง และบําเหน็จกรรมการ ของป 2558 เทากับป 2557 ที่ผานมา ทั้งนี้ ผลตอบแทน
ทั้งป จะตองไมเกินวงเงิน 5.0 ลานบาท ซึ่งเทากับป 2557 ที่ผานมา และไดผานการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2557 แลว ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. คาตอบแทนรายเดือน
1.1 ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000.00 บาท
1.2 รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000.00 บาท
1.3 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท
2. เบี้ยประชุมตอครั้ง
2.1 ประธานกรรมการ จายครั้งละ 12,000.00 บาท
2.2 รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ จายครั้งละ
10,000.00 บาท
3. บําเหน็จกรรมการ
3.1 เมื่อมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบําเหน็จตามความเหมาะสมใหกับ
กรรมการทุกตําแหนง แตทั้งนี้ ผลตอบแทนรวมทั้งป จะตองไมเกินวงเงิน 5.0 ลานบาท
สําหรับกรรมการที่ทําหนาที่มากกวา 1 ตําแหนง ใหรับคาตอบแทนรายเดือนตามตําแหนงที่สูงกวาเพียงตําแหนง
เดียว หากกรรมการทานใดที่ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารแลวจะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ
และกรรมการทานใดซึ่งไมสามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม
หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทน
ปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่
เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร สภาพแวดลอม สภาวะเศรษฐกิจ
และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายไดและกําไรสุทธิ
ใกลเคียงกัน และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแลว
วารที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่
ประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น แต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดค า สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ทุ ก ป และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ” ของรายงานประจําป 2557 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ปฏิบัติหนาที่สอบบัญชีของบริษัทเปนปที่
สอง เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยผูสอบบัญชีดานลางปฏิบัติงานเปน
ผูสอบบัญชีใหกับบริษัทเปนระยะเวลา 7 ป และ 5 ป ตามลําดับสําหรับผูสอบบัญชีรายที่ 1 และ 2 ดานลางโดยมีรายชื่อผู
ลงนามตรวจสอบ ดังตอไปนี้
1) นายประวิทย
2) นายบรรจง
3) นายเทอดทอง
4) นายไกรสิทธิ์

วิวรรณธนานุตร
พิชญประสาธน
เทพมังกร
ศิลปมงคลกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 49174 และ/หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429

เปรียบเทียบคาสอบบัญชีป 2557 และป 2558 ของบริษัท พีวี ออดิท จํากัด
หนวย : บาท
ป
2557
2558

คาสอบทานสาม
ไตรมาส
810,000.00
900,000.00

คาตรวจสอบ
ประจําป
1,390,000.00
1,520,000.00

รวมเงินคาสอบ
บัญชี
2,200,000.00
2,420,000.00

คาใชจายอื่น
ตามที่เกิดขึ้นจริง
ตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ในกรณีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท พีวี ออดิท จํากัด จัดหา ผูสอบบัญชี
ทานอื่น ภายในสํานักงานเดียวกัน เปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และแสดงความเห็นตอ
งบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได ซึ่งผูสอบบัญชีผูลงนามตรวจสอบมิไดมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสีย
กับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด
พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือ
หุน พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2558 ของ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยเปนจํานวนเงินรวมไมเกิน
2,420,000.00 บาท ตอป โดยปรับเพิ่มจากปที่ผานมาเปนเงิน 220,000.00 บาท ซึ่งคาสอบบัญชีดังกลาวเปนอัตราที่ใกลเคียง
กับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกลเคียงกัน
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
...............................................................
บริษัทกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขาประชุม ตั้งแตวันที่ 10 เมษายน 2558 เปนตน
ไป จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน
โดยพรอมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปดใหลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนตั้งแตเวลา 12.25 น. เปนตนไป
หากผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรด
กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ไดแนบมาพรอมกันนี้ ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ โดยใหเลือกใช
แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น (ตามสิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 7) ใหครบถวนสมบูรณ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท และใหนําไป

ยื่นตอประธานกรรมการบริษัท หรือผูที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมสามัญผูถือหุนกอนเวลานัด
ประชุมดวย จักขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้บริษัทไดสงหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุนและการมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 6) ในการประชุมนี้ บริษัทไดเชิญ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเปนอิสระ มาตอบขอหารือตองบการเงินของบริษัทดวย
ทั้งนี้ เพื่อใหทานไดประโยชนสูงสุดจากการประชุม รวมทั้งการรักษาสิทธิประโยชนของทานอยางเต็มที่ หาก
ทานมีคําถามที่ตองการใหบริษัทชี้แจงในประเด็นแตละวาระ หรือขอขอมูลอื่นที่สําคัญของบริษัท ทานสามารถจัดสง
คําถามลวงหนากอนวันประชุมไดที่ boardoffice@chukai.co.th หรือโทรศัพทหมายเลข 0-2316-2873-7, 0-27150000 ตอ 71 โทรสารหมายเลข 0-2316-6574, 0-2316-6637เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทหรือฝายบริหารจะไดเตรียมชี้แจง
ในวันประชุมสามัญผูถือหุน

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการ

(ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
ของ
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)
วันที่ประชุม
สถานที่ประชุม

:
:

ประธานที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุม
เริ่มประชุมเวลา
ผูเขารวมประชุม

:
:
:
:

วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.30 น.
หองประชุมราชพฤกษ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอรบี เลขที่ 2/4-5 หมู 14 ถนน
บางนา-ตราด กม. 6.5 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
14.30 น.
มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 35 ราย และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุนจํานวน 19 ราย รวมเปนจํานวน 54 ราย เปนจํานวน 419,386,634
หุน คิดเปนรอยละ 72.4867 ของหุนทั้งหมดของบริษัทจํานวน 578,570,233 หุน

ครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 46
ทั้งนี้ ภายหลังจากเปดการประชุม ไดมีผูถือหุนทยอยเขารวมประชุมเพิ่มเติม ทั้งเขารวมประชุมดวยตนเอง และ
โดยการมอบฉันทะ รวมเปนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 427,225,431 หุน คิดเปนรอยละ
73.84 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท
เลขานุการที่ประชุมกลาวตอนรับผูถือหุน พรอมแนะนําทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความ
ปลอดภัยของผูเขารวมประชุม และแจงใหที่ประชุมทราบวา เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ผานมาบริษัทไดปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 มีจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 2,247 ราย
เลขานุการที่ประชุม ไดชี้แจงถึงขอปฏิบัติสําหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้
1.
การออกเสียงลงคะแนนใหนับหุนหนึ่งหุน เปนหนึ่งเสียง
2.
ดังนั้น ผูถือหุนแตละทานจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ หรือจํานวนหุนที่รับมอบฉันทะมา
3.
ในการลงคะแนนแตละวาระนั้น เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแตละวาระ ใหปฏิบัติดังนี้
3.1 ผูถือหุนทานใดที่เห็นดวยกับขอเสนอแนะหรือไมมีความเห็นแสดงเปนอยางอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการ
บริษัทเสนอ ไมตองทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไมมีความจําเปนตองยื่นบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่
โดยเจาหนาที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทานั้น อยางไรก็ตาม เลขานุการ
ที่ประชุมขอใหผูถือหุนยื่นบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่กอนกลับ
เพื่อใหบริษัทเก็บบัตรไวเปนหลักฐานในการ
ลงคะแนนของผูถือหุน
3.2 หากผูถือหุนทานใดมีความเห็นคัดคานหรืองดออกเสียง ขอใหทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พรอมระบุจํานวน
หุนที่ตนถือรวมกับจํานวนหุนที่ตนไดรับมอบฉันทะ และสงบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่เพื่อรวบรวมคะแนน
รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามขอปฏิบัติสําหรับการประชุมที่สงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สง
มาดวยลําดับที่ 6
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ประธานเปดการประชุมโดยกลาวตอนรับผูถือหุนรวมทั้งแนะนํากรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษา
ทางกฎหมาย ที่เขารวมประชุม ดังนี้
1. ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร
2. นายธงไชย แพรรังสี
3. นายวัชรินทร ดวงดารา
4. นายสุรินทร เปรมอมรกิจ
5. นางวีระวรรณ บุญขวัญ
6. นายชํานาญ งามพจนวงศ
7. นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์
8. นางสาวจิราภรณ แพรรังสี
9. นางสาวจันทรจิรา แพรรังสี
10. นางสาววนิดา ดาราฉาย
และมีกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
เจษฏา พรหมจาต

ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ กรรมการ และรักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระหนึ่งทานติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมในครั้งนี้ไดคือนาย

ประธานกลาวแนะนําผูบริหารของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ไดแก
1. นายเลิศ นิตยธีรานนท
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นางสาวเจนจิรา แพรรังสี
กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด
3. นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธิ์
ผูจัดการทั่วไป บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด
4. นางจิตรา ทองสมุทร
ผูจัดการฝายตรวจสอบภายในอาวุโส
5. นางสาววิไล นักวิฬา
ผูจัดการฝายบัญชี
6. นางปาจรีย ศรีสุวรรณ
ผูจัดการฝายการเงิน
7. นางสาวรัชดากร ทมินเหมย
ผูจัดการฝายบริหารทั่วไป
ประธานกลาวแนะนําผูสอบบัญชีและตัวแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ไดแกนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคล
กุล และแนะนําที่ปรึกษาทางดานกฎหมายของบริษัทไดแก นายพลกฤษณ กฤษณสุวรรณ
จากนั้น ประธานจึงใหเลขานุการ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
เลขานุการแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นวา เลขานุการที่ประชุมไดจัดทํา
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งไดจัดสง
ใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
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ในระหวางการประชุมนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย คิดเปน 6,983,926 หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขา
รวมประชุมทั้งหมดจํานวน 426,370,560 หุน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ดวยคะแนน
เสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง
426,370,560 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรอง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2556 และรับรองรายงานประจําป
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบป 2556 ปรากฏในรายงานประจําป
2556 ของคณะกรรมการ ซึ่งไดจัดพิมพและปรากฏอยูในรายงานการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ซึ่งได
จัดสงใหแกผูถือหุนในรูปแบบ CD ROM พรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ในรอบปที่ผานมาโดยสรุปเปนดังนี้
หนวย : ลานบาท
ผลการดําเนินงาน
ป 2556
ป 2555
รายไดรวม
1,414.00
1,276.48
ตนทุนขายและใหบริการรวม
1,059.60
893.30
กําไรขั้นตน
354.50
383.10
กําไรสุทธิ
72.60
191.70
รายไดจากการขายรวม
807.40
724.20
ตนทุนจากการขาย
646.70
551.80
กําไรขั้นตนจากการขาย
160.70
172.40
รายไดจากการขายรถเครนใหมซูมไลออน
758.50
642.50
ตนทุนจากการขายรถเครนใหมซูมไลออน
626.50
527.10
กําไรขั้นตนจากการขายรถเครนใหมซูมไลออน
132.10
115.40
รายไดจากการขายรถเครนเกา
48.90
81.70
ตนทุนจากการขายรถเครนเกา
20.20
24.70
กําไรขั้นตนจากการขายรถเครนเกา
28.70
57.00
รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง
606.60
552.30
ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง
412.90
341.60
กําไรขั้นตนจากการใหบริการเชาและขนสง
193.70
210.70
สินทรัพยรวม
3,095.00
2,803.90
หนี้สินรวม
1,913.00
1,686.50
สวนของผูถือหุนรวม
1,182.00
1,117.40
เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวามีผูถือหุนซักถามดังตอไปนี้
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คุณศุภโรจ โรจนวีระ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามดังนี้
1. ไตรมาส 4 ป 2556 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน และมีกําไรลดลงคอนขางมากเมื่อเทียบกับป 2555
ขอใหคณะกรรมการอธิบายวาเกิดจากสาเหตุใด
2. บริษัทมีแนวโนมในการดําเนินธุรกิจของป 2557 อยางไรในภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในปจจุบัน จะ
สามารถทํากําไรไดเทากับหรือดีขึ้นกวาปที่ผานมาหรือไมอยางไร
3. บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย มีการเพิ่มทุนจํานวน 125 ลานบาท เปนการเพิ่มทุนดวย
สาเหตุใด
นายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร ไดตอบขอซักถามของผูถือหุนดังนี้
1. หากดูจากผลประกอบการของบริษัทในป 2556 จะพบวาบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้น 137 ลานบาท แตมีกําไร
ลดลงเหลือ 72.6 ลานบาท โดยบริษัทมีกําไรในป 2556 กอนหักภาษีที่ 98.80 ลานบาท ในขณะที่ป 2555
กําไรกอนหักภาษีอยูที่ 210 ลานบาท หรือกําไรลดลง 111 ลานบาท โดยสาเหตุหลักของการลดลงของกําไร
เกิดจากการลงทุนอยางตอเนื่องตั้งแตปลายป 2555 ในการซื้อรถเครนขนาดใหญ สงผลใหมีการรับรูคาเสื่อม
ราคาในการลงทุน 250 ลานบาทหรือปละ 50 ลานบาท รวมถึงคาใชจายดอกเบี้ยในการผอนชําระกับสถาบัน
การเงินของรถที่ลงทุนไปประมาณ 63 ลานบาท ในขณะที่ยังไมสามารถรับรูรายไดไดอยางเต็มที่ เนื่องจากรถ
เครนขนาดใหญลักษณะนี้ จะตองใหเวลาในการเรียนรูในเรื่องการถอด ประกอบ การใชงาน และการหา
ตลาดอยางนอย 3 เดือน ซึ่งคาดวาจะเห็นภาพรายรับไดอยางชัดเจนขึ้นในปลายป 2557 จนถึงป 2558 สวน
สาเหตุหลักประการตอมาคือการยุบสภาในไตรมาส 4 ชวงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2556 สงผลให
เงินบาทออนคาลง รถเครนที่บริษัทนําเขามาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และไดเครดิตในการชําระ
เงิน 6 เดือนเพื่อจําหนาย จึงตอง MARK TO MARKET สงผลใหเกิดการขาดทุนทางบัญชีอีก 28 ลานบาท
ในขณะที่ป 2555 บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนจํานวนเงิน 17 ลานบาท รวมถึงมีรายรับจากเงิน
ชดเชยคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยที่มีการฟองรองตั้งแตป 2540-2541 และไดรับการชดใชคืน
ตามคําพิพากษาของศาลในป 2555 จํานวน 14 ลานบาท ในขณะที่ป 2556 ไมมีรายไดในสวนนี้
2. แนวโนมการดําเนินธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในปจจุบัน ตองยอมรับวาสถานการณการเมืองใน
ปจจุบันสงผลตอทุกบริษัทในการดําเนินธุรกิจ อยางไรก็ตาม ตองแยกธุรกิจของบริษัทออกเปนสองสวนคือ
ธุรกิจการใหบริการเชาเครื่องจักรกลหนัก
กับธุรกิจการจําหนายรถเครนใหมจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และรถเครนเกา โดยธุรกิจการใหบริการเชาเครื่องจักรกลหนักจะไมสงผลกระทบมากนัก
เนื่องจากธุรกิจนี้เนนใหบริการสําหรับอุตสาหกรรมหนัก เชน อุตสาหกรรมปโตรเคมี และโรงกลั่น เปนตน
ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีการวางแผนงานกันลวงหนาเปนหลายป แตธุรกิจที่อาจมีผลกระทบบางคือ ธุรกิจการ
จําหนายรถเครน เนื่องจากภาครัฐมีการชะลอโครงการไปบางบางสวน อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงเชื่อมั่นวา
ดวยศักยภาพที่บริษัทมี จะสามารถผานพนวิกฤติตาง ๆ ไปไดดวยดี เชนที่เคยเปนมาในอดีต และยังคงเชื่อมั่น
วา บริษัทจะสามารถทํากําไรในป 2557 ไดมากกวาปที่ผานมา และเชื่อมั่นวารายไดจากธุรกิจการใหบริการ
เชา จะยังสามารถขยายตัวได และสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบคลุมคาใชจายทางตรง โดยเฉพาะคาเสื่อมซึ่ง
จะสงผลดีตอบริษัทในการชดเชยคาใชจายตาง ๆ แตบริษัทจะตั้งอยูบนความไมประมาท โดยจะประเมิน
สถานการณทุกไตรมาส เนื่องจากสภาวะแวดลอมในการดําเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3. การเพิ่มทุนของบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เกิดจากการที่บริษัท เดอะเครน ระยอง มี
การลงทุนซื้อรถเครนขนาดใหญ และมีการบันทึกบัญชีที่บริษัทนี้ การเพิ่มทุนครั้งนี้จึงเปนการดําเนินการทาง
บัญชีเพื่อแปลงหนี้สินใหเปนทุน เนื่องจากบริษัท เดอะเครน ระยอง มีการกูยืมเงินบริษัท ไปเพื่อการ
ประกอบธุรกิจเปนจํานวนมาก เปนการปฏิบัติการในดานการปรับปรุงบัญชีเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
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คุณพิชิต เจียมเจริญ ผูถือหุนรายยอย สอบถามเพิ่มเติมวา ไดเชารถเครนซูมไลออนไปจากบริษัทเพื่อใชในการ
กอสรางอาคารโรงงานตั้งแตป 2556 แตปรากฏวาจนถึงปจจุบันป 2557 รถเครนก็ยังคงสวมทะเบียนปายแดง ซึ่งหาก
ผูประกอบการนํารถเครนไปวิ่งบนทองถนน จะประสบความยากลําบากเนื่องจากเปนการนํารถที่ยังไมไดจดทะเบียนตอ
กรมการขนสงทางบกมาวิ่งบนทองถนน จึงขอสอบถามวารถเครนเหลานี้จดทะเบียนไดหรือไม และจะดําเนินการใหแลว
เสร็จไดเมื่อไร
นายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหารใหคําตอบวา รถเครนซูมไลออนที่บริษัท
นําเขาเพื่อจําหนายใหกับลูกคา บริษัทมีนโยบายจดทะเบียนใหกับรถทุกคัน และยืนยันวารถทุกคันสามารถจดทะเบียนได
อยางไรก็ตาม ขั้นตอนการจดทะเบียนรถเครนไมเหมือนรถเกง เพราะทุกคันตองไดรับการเขียนแบบจากสํานักวิศวกรรม
ยานยนต กรมการขนสงทางบก และวิศวกรผูเขียนแบบมีเพียงทานเดียว แตตองเขียนแบบรถทั้งประเทศ ดังนั้น จึงเกิดความ
ลาชาในการอนุมัติแบบ แตบริษัทก็ไมไดนิ่งนอนใจ มีการติดตามความคืบหนาอยูอยางสม่ําเสมอ และแบบก็มีทยอยอนุมัติ
ออกมาเปนลําดับ
รวมถึงเจาหนาที่ของบริษัทจะแจงสถานการณและความคืบหนาของการดําเนินการใหลูกคาหรือ
ผูประกอบการทราบเปนระยะ
เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด
เพิ่มเติม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ ในระหวางการประชุมนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย คิดเปน 854,871
หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขาประชุมรวม 427,225,431 หุน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2556 รวมถึงรายงานและขอมูลตาง
ๆ ของบริษัทในรอบป 2556 และรับรองรายงานประจําปของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบดวยคะแนนเสียง
427,225,431 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับทราบดวยคะแนนเสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เลขานุการแถลงตอที่ประชุมวา
ตามที่บริษัทฯไดจัดสงงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และรายงานของผูสอบบัญชี ไปพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมผูถือหุนแลวนั้น จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบ
บัญชีของบริษัท และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแลว
เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
427,225,431 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2556 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอบังคับบริษัทขอ 56 กําหนดวา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําป หักออกดวยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน
คณะกรรมการมีความเห็นวา
ใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการ
ดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวนเงิน 60,346,244.81 บาท
เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 3,017,312.24 บาท หรือรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ รวมเปนเงินสํารองสะสมจํานวน
25,528,529.66 บาท หรือรอยละ 4.41 ของทุนจดทะเบียน
เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวนเงิน 60,346,244.81 บาท เปนเงินสํารองตาม
กฎหมาย 3,017,312.24 บาท หรือรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ รวมเปนเงินสํารองสะสมจํานวน 25,528,529.66 บาท หรือรอย
ละ 4.41 ของทุนจดทะเบียน ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
427,225,431 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2556 และพิจารณาอนุมัติการจายปนผลเปนหุนสามัญและเงินสด
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา ไมนอยกวารอยละ
50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแตละงวดบัญชี หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตางๆ ทุก
ประเภทตามที่กฎหมายกําหนด
โดยการจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการตาง ๆ ของบริษัท รวมถึง
ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นในอนาคตดวย ทั้งนี้ บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
ถึง 31 ธันวาคม 2556 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการเปนจํานวนเงิน 60,346,244.81 บาท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณา อนุมัติการจายปนผล
เปนหุนสามัญและเงินสดดังนี้
5.1
จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 48,214,186 หุน (สี่สิบแปดลานสองแสนหนึ่งหมื่น
สี่พันหนึ่งรอยแปดสิบหกหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนใน อัตรา 12 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนปนผล รวม
เปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 48,214,186 บาท (สี่สบิ แปดลานสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งรอยแปดสิบหกบาท) หรือคิดเปนอัตรา
การจายเงินปนผล 0.08333333 บาทตอหุน ในกรณีที่มีเศษหุนต่ํากวา 12 หุน บริษัทฯ จะจายเงินปนผลเปนเงินสดแทนการ
จายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.08333333 บาท
5.2
จายปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.00925926 บาทตอหุน เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จายที่เกิดจากการจายปน
ผลเปนหุนสามัญ โดยคํานวณจากมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท
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ทั้งนี้ ผูถือหุนจะไดรับปนผลในรูปหุนสามัญและเงินสด รวมเปนจํานวน 0.09259259 บาทตอหุน รวมเปนเงินที่
บริษัทตองจายในครั้งนี้ไมเกิน 53,571,320 บาท (หาสิบสามลานหาแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามรอยยี่สิบบาท) หรือรอยละ
88.77 ตอกําไรสุทธิ และเปนไปตามนโยบายการจายปนผลของบริษัท
บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 10 ของเงินไดจากเงินปนผลรวมดังกลาว โดยจะทําการหักภาษีจากเงิน
ปนผลที่จายเปนเงินสด
โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลและเงินสดปนผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และใหรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และกําหนดจายหุนปน
ผลและเงินสดภายใน วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
ทั้งนี้ การจายปนผลดังกลาวจะดําเนินการ ภายหลังจากที่บริษัทไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนรวมถึงมีการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว
เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว
มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายปนผลจากกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปนหุนสามัญของบริษัท และเปนเงินสด
ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
427,225,431 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,571,375 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 578,570,233 บาท โดย
เปนการตัดหุนสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจายหุนปนผล จากผลการดําเนินงานประจําป 2555 จํานวน
1,142 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุน
จดทะเบียนบริษัท
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,571,375 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 578,570,233 บาท โดยเปนการตัด
หุนสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจายหุนปนผล จากผลการดําเนินงานประจําป 2555 จํานวน 1,142 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ดังนี้
ขอ 4

ทุนจดทะเบียนรวม

:

578,570,233

แบงเปน

:

578,570,233

มูลคาหุนละ
โดยแบงออกเปน

:

1
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บาท (หารอยเจ็ดสิบแปดลานหาแสนเจ็ดหมื่นสองรอย
สามสิบสามบาท)
หุน (หารอยเจ็ดสิบแปดลานหาแสนเจ็ดหมื่นสองรอย
สามสิบสามหุน)
บาท (หนึ่งบาท)

หุนสามัญ

:

หุนบุริมสิทธิ์

:

578,570,233
-

หุน (หารอยเจ็ดสิบแปดลานหาแสนเจ็ดหมื่นสอง
รอยสามสิบสามหุน)
หุน

ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข และเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,571,375 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหม 578,570,233 บาท และอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
427,225,431 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,570,233 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 626,784,419 บาท โดย
การออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 48,214,186 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับหุนปนผล และพิจารณา
อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,570,233 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 626,784,419 บาท เพื่อรองรับการ
จายหุนปนผล โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 48,214,186 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และเห็นสมควรอนุมัติการ
แกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้
ขอ 4

ทุนจดทะเบียนรวม

:

626,784,419

แบงเปน

:

626,784,419

มูลคาหุนละ
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ

:

หุนบุริมสิทธิ์

:

:

1
626,784,419
-

บาท (หกรอยยี่สิบหกลานเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่
รอยสิบเกาบาท)
หุน (หกรอยยี่สิบหกลานเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่
รอยสิบเกาหุน)
บาท (หนึ่งบาท)
หุน (หกรอยยี่สิบหกลานเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่
รอยสิบเกาหุน)
หุน

ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข และเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
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เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,570,233 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหม 626,784,419 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 48,214,186 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท และเห็นสมควรอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
427,220,860 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
4,571 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเปนรอยละ 99.9989
คิดเปนรอยละ 0.0011
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 48,214,186 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1
บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล
เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวน 48,214,186 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดวย
คะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
427,220,860 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
4,571 เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเปนรอยละ 99.9989
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.0011

วาระที่ 9 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหม แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทขอ 22 ซึ่งกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสาม
สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม สําหรับปนี้กรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตาม
วาระ จํานวนสี่ทานประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
1) ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร
2) นายชํานาญ งามพจนวงศ
กรรมการ
3) นางวีระวรรณ บุญขวัญ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4) นางสาวจันทรจิรา แพรรังสี
กรรมการ
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้งกรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระทุกทานกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนผูที่มีความรูความสามารถ และ
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ปฏิบัติหนาที่เพื่อความกาวหนาของบริษัทมาโดยตลอด โดยขอใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
ดังนี้
9.1 แตงตั้งผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทรใหดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวาผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
กรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 4)
จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร กรรมการที่ตองออกจากตําแหนง
ตามวาระ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
427,225,431 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

9.2 แตงตั้งนายชํานาญ งามพจนวงศ ใหดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวานายชํานาญ งามพจนวงศ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
กรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 4)
จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งนายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนง
ตามวาระ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
427,220,860 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
4,571 เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเปนรอยละ 99.9989
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.0011

9.3 แตงตั้งนางวีระวรรณ บุญขวัญ ใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวานางวีระวรรณ บุญขวัญ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
กรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 4)
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จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งนางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระเปน
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
427,220,860 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
4,571 เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเปนรอยละ 99.9989
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.0011

9.4 แตงตั้งนางสาวจันทรจิรา แพรรังสี ใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวานางสาวจันทรจิรา แพรรังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงกรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด
โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญ
ประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4)
จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนางสาวจันทรจิรา แพรรังสี กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งนางสาวจันทรจิรา แพรรังสี กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระเปน
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
427,220,860 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
4,571 เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเปนรอยละ 99.9989
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.0011

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2557
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาโดยยึดตาม
หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่จะไดรับจากกรรมการ และการเปรียบเทียบกับคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในกลุม
ธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายไดและกําไรสุทธิใกลเคียงกันแลว มีมติใหเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่ออนุมัติคาตอบแทนกรรมการโดยอัตราคาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุมตอครั้ง และบําเหน็จ
กรรมการของป 2557 เทากับป 2556 ที่ผานมาซึ่งผานการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 แลว ทั้งนี้
ผลตอบแทนทั้งป จะตองไมเกินวงเงิน 5.0 ลานบาท ซึ่งเทากับป 2556 ที่ผานมา ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. คาตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000.00 บาท
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท
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2. เบี้ยประชุมตอครั้ง
- ประธานกรรมการ จายครั้งละ 12,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจตรวจสอบ จายครั้งละ
10,000.00 บาท
3. บําเหน็จกรรมการ
- เมื่อมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบําเหน็จตามความเหมาะสมใหกับกรรมการ
ทุกตําแหนง แตทั้งนี้ ผลตอบแทนรวมทั้งป จะตองไมเกินวงเงิน 5.0 ลานบาท
สําหรับกรรมการที่ทําหนาที่มากกวา 1 ตําแหนง ใหรับคาตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตําแหนงที่สูง
กวาเพียงตําแหนงเดียว หากกรรมการทานใดที่ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารแลว จะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการอีก และกรรมการซึ่งไมสามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับเบี้ยประชุม และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาทตอป เทากับป 2556 ที่ผานมา และไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดขอ
สงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถอื หุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
เลขานุการแจงวา ผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุนนับรวมกันได 297,327,640 หุน ถือวาเปนผูมีสวนได
เสียเปนพิเศษในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนราย
เดือน คาเบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการในวาระนี้ จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจํานวนเทากับ
129,897,791 เสียง
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2557 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
129,897,791
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2557
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปขอบังคับของบริษัท ขอที่ 49 กําหนดวา กิจการอันที่ประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป พึงกระทําตามขอ (5) คือ การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการ
ั ชี
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จํากัด สําหรับสอบบัญชีรอบปบญ
2556 ซึ่งเปนบริษัทที่ปฏิบัติหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทเปนปแรก โดยผูสอบบัญชีลําดับที่ 1 และ 2 ดานลางปฏิบัติงานเปน
ผูสอบบัญชีใหกับบริษัทเปนระยะเวลา 6 ป และ 4 ป ตามลําดับ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี
และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ใหผูถือหุน
พิจารณาแตงตั้ง ดังนี้
1) นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ
2) นายบรรจง
พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ
3) นายเทอดทอง เทพมังกร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ
4) นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทโดยใหมีอํานาจกระทําการรวมกัน หรือแตละคนตางมีอํานาจกระทําการไดเองโดยลําพังใน
การตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย และ กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557
เปนจํานวนเงินไมเกิน 2,200,000 บาทตอป ซึ่งเปนจํานวนที่รวมคาตอบแทนสําหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและการสอบ
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ทานงบการเงินรายไตรมาสดวยแลว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 200,000 บาท ทั้งนี้ ในกรณีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท พีวี ออดิท จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีทานอื่น ภายในสํานักงานเดียวกัน เปนผูลงลายมือชื่อในรายงาน
การตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และบริษัทยอยแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได
ผูสอบบัญชีทั้งสี่ทาน ไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัทยอย ผูบริหารหรือผูถือหุนราย
ใหญ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบ
การเงินของบริษัท
เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีทั้งสี่ทานจากบริษัท พีวี ออดิท จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือผูสอบบัญชีทานอื่น ภายในสํานักงานเดียวกัน
เปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และบริษัทยอยแทน
ผูสอบบัญชีดังกลาวได และอนุมัติคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 2,200,000 บาท ตอป ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
ดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
427,225,431
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

เลขานุการไดสอบถามที่ประชุมผูถือหุนวา มีผูถือหุนทานใดตองการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏ
วามีผูถือหุนซักถามดังนี้
คุณกัลยา ผกากรอง อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามและ
เสนอแนะดังนี้
1. ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งสงผลใหเกิดปญหากับบานเมืองอยูในปจจุบัน และสังคมไทยมีการตื่นตัวใน
เรื่องปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนอยางมาก ในสวนของตลาดทุนไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย หรือ IOD ไดจัดทําโครงการชื่อ แนวรวมปฏิบัติการภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต และ
มีการชักชวนบริษัทจดทะเบียนใหเขารวมโครงการ และนําเสนอแผนงานการแกปญ
 หา โดยปจจุบัน มีบริษัท
จดทะเบียนเขารวมแลวกวา 100 บริษัท จึงขอเชิญชวนบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) เขารวมโครงการเพื่อใหมี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตอปญหาที่เกิดขึ้น นอกจากเปนการเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนตอตัวบริษัทเอง
แลว ยังเปนการสรางความเชื่อมั่นตอตลาดทุนไทยโดยรวม ทั้งนี้ ขอสอบถามวา บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับ
เรื่องนี้อยางไร
2. ผลการดําเนินงานของบริษัทป 2556 มีผลการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 28 ลานบาท โดยมีรายงาน
คณะกรรมการระบุวา บริษัทมีการปองกันความเสี่ยงดวยการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา หรือ
FORWARD ทั้งนี้ เห็นวาการซื้อ FORWARD ไมนาจะสามารถปองกันความเสี่ยงได หากบริษัทไมให
ความสําคัญกับกําไรขาดทุนที่เกิดจากการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน
แนวทางที่เห็นควรดําเนินการในการ
ปองกันความเสี่ยงคือ การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ หรือซื้อ FIXED RATE ซึ่งอาจมีคาธรรมเนียม
เกิดขึ้นตามที่สถาบันการเงินระบุไว ซึ่งบริษัทจะตองพิจารณาวา คาธรรมเนียมที่เกิดขึ้น กับความเสี่ยงที่
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คอนขางสูงของอัตราแลกเปลี่ยน อยางใดจะคุมคากวากัน แตการซื้อ FXIED RATE บริษัทจะลดปญหาเรื่อง
การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนไดอยางแนนอน
ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม ตอบขอซักถามในประเด็นที่ 1 ดังนี้
1. บริษัทยินดีที่สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยใหความสําคัญตอประเด็นปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทย
ในสวนของบริษัท กรรมการทุกทานตางตระหนักและใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
และเห็นดวยที่สังคม และประเทศชาติโดยรวมตองรวมกันดูแลปญหานี้เปนกรณีพิเศษ
โดยประธาน
กรรมการจะนําเรื่องนี้เขาหารือกับคณะกรรมการ เพื่อใหมีการดําเนินการที่เปนรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น
นายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงคําถามในประเด็นที่ 2 ดังนี้
2. ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะเรื่องแนวทางการปองกันการขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยจะนําขอเสนอนี้ไปพิจารณาและหารือกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวของตอไป
ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม ไดแจงตอที่ประชุมกรณีบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทผูสอบบัญชี
จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด มาเปนบริษัท พีวี ออดิท จํากัด เปนปแรก จึงขอใหนายวัชรินทร ดวงดารา กรรมการและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ใหรายละเอียดเพิ่มเติมตอที่ประชุมเพื่อความชัดเจน
นายวัชรินทร ดวงดารา กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ถึงแมจะไมมีผูถือ
หุนทานใดสอบถาม แตเพื่อความโปรงใส จึงขอใหรายละเอียดเพิ่มเติมถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาววา หากผูถือหุนดูขอมูล
จากหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถอื หุน
ประจําป 2556 หนาที่ 11 ซึ่งผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี 4 ทานจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผูสอบบัญชีทั้งสี่ทานดังกลาว ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท
จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีทานอื่นมาปฏิบัติหนาที่แทน และผูสอบบัญชีประจําป 2557 ซึ่งทานผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติให
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตามวาระที่ 11 สามทานแรกก็เปนผูสอบบัญชีรายเดิม เพียงแตมาจากบริษัทอีกชื่อหนึ่ง ซึ่งผูสอบ
บัญชีดังกลาวไดแจงใหบริษัททราบแลวตั้งแตกลางป 2556 วาผูสอบบัญชีทั้ง 4 ทานจะยายจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท
จํากัด ไปเปนบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งคุณไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผูสอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งอยู ณ ที่นี้
ดวยนาจะใหคําตอบไดชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผูสอบบัญชี จากบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ใหรายละเอียดตอที่ประชุมวา บริษัท เอเอ็น
เอส ออดิท จํากัด มีการจัดโครงสรางภายในของสํานักงานตรวจสอบบัญชีใหม โดยผูสอบบัญชีทีมงานกลุมนายประวิทย
วิวรรธนานุตร ไดแตกบริษัทออกมาเปน บริษัท พีวี ออดิท จํากัด โดยบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ไดรับการรับรองและเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เมื่อปลายป 2556 ดังนั้น สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ของชื่อบริษัท จึงเปนเพียงสาเหตุที่เกิดจากการปรับโครงสรางภายในของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด แตผูสอบบัญชีแทบ
จะไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด
เลขานุการไดสอบถามที่ประชุมผูถือหุนวา มีผูถือหุนทานใดตองการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม ปรากฎ
วามีผูถือหุนสอบถามขอมูลเพิ่มเติมดังนี้
คุณโสรัตน วณิชวรากิจ ผูถือหุนรายยอย ไดใหความเห็นตอที่ประชุมวา กอนอื่นตองขอแสดงความชื่นชมบริษัท
ที่สามารถผานพนวิกฤติการณตาง ๆ มาไดในสถานการณบานเมืองที่ไมนิ่งในขณะนี้ และยังสามารถดําเนินงานมีผลกําไร
ใหกับผูถือหุน ในฐานะนักธุรกิจเห็นวา การบริหารกิจการ กําไรเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งที่ชี้ใหเปนถึงความสามารถของ
บริษัทในการแขงขัน และเขาใจดีวา กําไรจะลดลง หรือผลลัพธที่ไดจะแตกตางไป จากการดําเนินธุรกิจในสถานการณ และ
ปจจัยการดําเนินธุรกิจที่แตกตางออกไป อยางไรก็ตาม ความชัดเจนที่ตองการเห็นจากบริษัท คือเหตุหรือปจจัยในการสราง
ความสามารถในการแขงขันของบริษัทในป 2556 ที่ผานมา ซึ่งเห็นแลวสวนหนึ่งจากการที่คณะกรรมการใหคําตอบเรื่องผล
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ของการลดลงของกําไร เนื่องจากการลงทุนในเครื่องจักรขนาดใหญสงผลใหเกิดคาใชจายเรื่องคาเสื่อมราคาและดอกเบี้ย
โดยสวนตัวเห็นวา การบริหารกิจการ กิจการนั้นจะตองเติบโตไปพรอมกันทั้งดานเครื่องไมเครื่องมือที่ใชในการทําธุรกิจ
หรือ HARD SIDE และบุคลากร ระบบการบริหารกิจการ และวัฒนธรรมองคกรหรือ SOFT SIDE จึงมีประเด็นคําถามเพื่อ
ตองการเห็นภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้
1. ในป 2556 บริษทั มีการลงทุนดาน HARD SIDE หรือลงทุนในเครื่องจักรกลหนักเพื่อการดําเนินธุรกิจ เพื่อให
บริษัทมีความมั่นคง เติบโตไปขางหนา มีความแข็งแกรง และเพิ่มกําไรตามเปาหมายที่บริษัทมุงหวังในปตอ
ๆ ไป อยางไรก็ตามตองการเห็นภาพวา ตลอดป 2556 ที่ผานมา บริษัทมีการดําเนินการดานการพัฒนาระบบ
การพัฒนาดานบุคลากร และพัฒนาวัฒนธรรมองคกร หรือการพัฒนาดาน SOFT SIDE เพื่อใหพรอมสําหรับ
การขยายกิจการใหมากยิ่ง ๆ ขึ้นไปอยางไร รวมถึงการดําเนินการของบริษัทในป 2557 วาจะทําอะไรตอไป
เนื่องจากบริษัทมีความพรอมแลว ดานเครื่องจักรกลในการทําธุรกิจ
2. ตองการเห็นอนาคตและภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3 ปขางหนาวา ธุรกิจการใหบริการเชา และ
ธุรกิจการจําหนายเครื่องจักร จะมีทิศทางการเดินอยางไร เพื่อไมใหเปนธุรกิจที่ทับซอนและแขงขันกันเอง
แตเปนธุรกิจที่สามารถขยาย และเปนพลังที่สงเสริมกันไดอยางเขมแข็งในอนาคต
นายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร ใหคําตอบสําหรับประเด็นคําถามขางตน
ดังนี้
1. บริษัทมีการพัฒนาและเปนผูนําดานเครื่องจักรกลหนักเหนือคูแขงมาอยางตอเนื่อง ตลอดเวลา อยางไรก็ตาม
บริษัทตระหนักดีวา การลงทุนในเครื่องจักรบริษทั อื่น ๆ ก็สามารถทําไดเชนกัน บริษัทจึงใหความสําคัญไม
เฉพาะแตการลงทุนในดานเครื่องจักร แตใหความสําคัญเทาเทียมกันในดานการพัฒนาบุคลากร ดวยการ
พยายามรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว และรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับเครื่องจักรที่มีสมรรถนะ
สูงขึ้น รวมถึงมีการตั้งศูนยฝกอบรม เพื่อพัฒนาทั้งชาง และพนักงานขับ เนื่องจากบริษัทมองเห็นวาบุคลากร
ดานชางและพนักงานขับจะเกิดการขาดแคลนในอนาคต โดยศูนยฝกอบรมดังกลาว นาจะเริ่มดําเนินการได
อยางเปนระบบภายในไตรมาส 2/2557 โดยเปนศูนยฝกอบรมที่ดําเนินการรวมกันระหวางบริษัท กับบริษัท
ZOOMLION จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีเปาหมายที่จะพัฒนาศูนยฝกอบรมนี้ใหเปน
โรงเรียนในอนาคต เพื่อรองรับการพัฒนาบุคคลากรใหรอบดาน ทั้งดานงานใหบริการเชา และงานขาย
2. บริษัทมีนโยบายแยกกลุมลูกคาอยางชัดเจน ในการดําเนินธุรกิจการใหบริการเชา และธุรกิจการจําหนาย
เครื่องจักร
เนื่องจากบริษัทตระหนักดีวาธุรกิจทั้งสองอยางนี้คอนขางคาบเกี่ยวกันและอาจสงผลกระทบ
กันเอง โดยธุรกิจการใหบริการเชา บริษัทเนนใหบริการดวยเครื่องจักรกลขนาดใหญ เนนกลุมลูกคา
อุตสาหกรรมหนักเชนงานปโตรเคมี งานติดตั้งกังหันลม งานโรงไฟฟา และงานกอสรางอุปกรณเพื่อการ
สรางแทนขุดเจาะน้ํามันในทองทะเล ซึ่งเปนธุรกิจที่เติบโตมากขึ้นในอาเซียนในปจจุบัน โดยงานเหลานี้ใน
ประเทศไทย บริษัทเชื่อวาจะมีพื้นที่ในการทํางานลดลง ความซับซอนในการทํางานมากขึ้น และตองการ
เครื่องจักรที่มีขนาดความสามารถในการทํางานสูงขึ้น โดยบริษัทเนนการลงทุนในเครื่องจักรกลขนาดใหญ
เพื่อใหบริการลูกคาในอุตสาหกรรมหนักเหลานี้
และจะเสริมความแข็งแกรงในดานคุณภาพและการ
ใหบริการมากขึ้น สวนธุรกิจการจําหนายเครื่องจักร บริษทั เนนจําหนายเครื่องจักรขนาดเล็กที่บริษัทไมเนน
ทําธุรกิจ คือเครื่องจักรที่มีความสามารถในการยกตั้งแต 25 ถึง 50 ตัน ซึ่งนอกจากเปนการกระจายสวนแบง
ทางการตลาดใหกับกลุมลูกคาผูประกอบการรายยอยดานรถเครนขนาดเล็กแลว ยังสามารถสรางพันธมิตร
ทางธุรกิจ ในกรณีที่บริษัทมีความตองการใชเครื่องจักรขนาดเล็กในการใหบริการลูกคา โดยบริษัทไมตอง
ลงทุนในเครื่องจักรขนาดเล็กดวยตนเอง นอกจากนี้ บริษัทยังเสริมความเขมแข็งดานงานขาย ดวยการเตรียม
ตั้งศูนยบริการในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ เนื่องจากจนถึงปจจุบัน บริษัทจําหนายรถเครนซูมไลออนไป
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แลวกวา 400 คัน โดยมีการซื้อที่ดินและวางโครงการกอสรางศูนยบริการในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคใต
ศูนยบริการภาคใตนาจะเริ่มใหบริการไดภายในปลายป 2557 เปนแหงแรก รวมถึงมีนโยบายจําหนาย
เครื่องจักรผานตัวแทนจําหนายรอง หรือ SUB DEALER เพื่อสามารถกระจายเครื่องจักรไปสูลูกคาให
ครอบคลุมไดทั่วประเทศมากขึ้น
ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม กลาวเสริมวา บริษัทมีนโยบายอยางตอเนื่องในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มีการปรับโครงสรางการบริหารภายในใหเหมาะสม มีการโอนยายตําแหนงงาน เพื่อใหพนักงานและผูบริหาร
สามารถเรียนรูงานไดกวางขวาง และรอบดานยิ่งขึ้น มีพนักงานและผูเชี่ยวชาญดานเครื่องจักรกลหนักที่เปนชาวตางชาติ
มากขึ้น ซึ่งเปนหนึ่งในการดําเนินการเพื่อเสริมสรางบุคลากรของบริษัทใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
เลขานุการไดสอบถามที่ประชุมผูถือหุนวา มีผูถือหุนทานใดตองการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม ปรากฎ
ไมมีผูถือหุนเขารวมประชุมทานใดสอบถามและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกลาวปดการ
ประชุม
ผศ.ดร. พิบูลย ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม กลาวขอบคุณผูถือหุนในนามของคณะกรรมการบริษัท ที่ไดมอบ
ความไววางใจใหคณะกรรมการบริษัทบริหารกิจการของบริษัทตอไป และขอบคุณผูเขารวมประชุม ผูถือหุน และผูมีเกียรติ
ทุกทานที่กรุณาสละเวลาเขารวมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ และใหสัญญา และความมั่นใจวา
คณะกรรมการทุกทานจะบริหารกิจการดวยความตั้งใจ รอบคอบ และดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกทานอยางดีที่สุด
และเปนไปตามธรรมาภิบาลของบริษัท เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีกิจการที่จะหารืออีก ประธานจึงกลาวปดการประชุม และ
ขอใหผูถือหุนทุกทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ปดประชุมเวลา 15.50 น.

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

ลงชื่อ.................................................เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววนิดา ดาราฉาย)
กรรมการและเลขานุการบริษัท
ผูจดบันทึกการประชุม
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)
วันที่ 26 มีนาคม 2558
ขาพเจา บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ระหวางเวลา 13.30 น. ถึง
16.20 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้
1. การลดทุนและการเพิ่มทุน
1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 626,784,419 บาท เปน 626,783,520 บาท โดยการตัดหุน
สามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจายหุนปนผลในปกอน จํานวน 899 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท รวม 899 บาท
1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 626,783,520 บาท เปน 696,426,133 บาท โดยออกหุนสามัญ
จํานวน 69,642,613 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท รวม 69,642,613 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผลโดยเปนการเพิ่มทุนใน
ลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน
9 แบบกําหนดวัตถุประสงคใน
การใชเงินทุน
แบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate)
-

ประเภทหุน

จํานวนหุน

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

69,642,613
-

มูลคาที่ตราไว
(บาทตอหุน)
1.00
-

รวม
(บาท)
69,642,613
-

กรณีการเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปทุกขอ ยกเวนขอ 2.2
กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปเฉพาะขอ 2.2 ขอ 3 และขอ 4

2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
จัดสรรใหแก
ผูถือหุนเดิม

จํานวนหุน
69,642,613

อัตราสวน
(เดิม : ใหม)
9:1

ราคาขาย
(บาทตอหุน)
-

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชําระเงินคาหุน
เพื่อรองรับการจาย
หุนปนผล
-

หมายเหตุ
หุนปนผล

ประชาชน
บุคคลใด ๆ
(ระบุ) ............
เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพ/ใช
สิทธิของตราสาร
(ระบุ) ..............
- กรณีที่เปนการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนเดิม ใหระบุวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน หรือวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิในการจอง
ซื้อหุนเพิ่มทุนดวย

-

-

กรณีที่เปนการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด ๆ ใหระบุรายละเอียดของบุคคลดังกลาว ความสัมพันธกับบริษทั จดทะเบียนและหลักเกณฑการ
กําหนดราคาขายตอหุน หากเปนนิตบิ ุคคลใหกลาวถึงประเภทกิจการ ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ผูถอื หุนรายใหญ กรรมการและเจาหนาที่
บริหารของนิตบิ ุคคลนั้น
กรณีที่เปนการจัดสรรหุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใชสิทธิจองซื้อหุนของตราสารตาง ๆ เชน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ฯลฯ ใหระบุรายละเอียดของตราสารดังกลาว โดยกลาวถึงลักษณะ
ของตราสาร จํานวนหรือมูลคาเงื่อนไข และสาระสําคัญของตราสารดังกลาวดวย (ถามี)

2.1.1 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน
ในกรณีที่หุนสามัญที่เกิดจากการจายหุนปนผลคํานวณออกมาไดเปนเศษหุนนอยกวา 9 หุน บริษัทจะจายเงินปนผลเปน
เงินสดแทนการจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.11111111 บาท
2.2 แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรใหแก
ผูถือหุนเดิม

ประเภท
หลักทรัพย
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

จํานวนหุน

หมายเหตุ

-

รอยละตอ
ทุนชําระแลว1/
-

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

-

-

-

-

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใชสิทธิของ
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนทีโ่ อนสิทธิได

ประชาชน
บุคคลในวงจํากัด
1/

รอยละตอทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน/วิสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมราชพฤกษ 2 ชั้น 2 อาคาร
บางนาทาวเวอรบี เลขที่ 2/4-5 หมู 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดย
กําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนตั้งแตวันที่.................................
จนกวาการประชุมผูถือหุนดังกลาวจะแลวเสร็จ
9

กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ในวันที่ 9 เมษายน 2558 และใหรวบรวมรายชื่อตาม
ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 เมษายน 2558 (วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อ
ผูถือหุน)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถามี)
บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนตอกระทรวงพาณิชยและยื่นขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อใหรับหุนสามัญเพิ่มทุน (หุน
ปนผล) เปนหลักทรัพยจดทะเบียนเพื่อทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป
5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
5.1 เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนและรักษาสภาพคลองทางการเงินของบริษัท
5.2 เพื่อจัดสรรหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิม เปนผลตอบแทนในการลงทุนแกผูถือหุนแทนการจายปนผลเปนเงินสด
2

6. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
6.1 เพิ่มสภาพคลองในหุนของบริษัท
6.2 เพื่อรักษาสภาพคลองของทุนหมุนเวียนของบริษัท
7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ ในแตละงวดบัญชี หลังจากหักภาษี
เงินไดนิติบคุ คลและเงินสํารองตางๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
7.2 ผูถือหุนที่มีรายชื่อ ณ วันที่ทําการปดสมุดทะเบียนเพื่อจายปนผลในแตละป มีสิทธิไดรับเงินปนผลจากการดําเนินงานในปนั้นๆ
8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
- ไมมี 9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

7

ขั้นตอนการดําเนินการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรบั หุนปนผลและเงินสดปนผล
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลและ
เงินสดปนผล
วันจายหุนปนผลและเงินสดปนผล

วัน เดือน ป
26 มีนาคม 2558
9 เมษายน 2558
10 เมษายน 2558
28 เมษายน 2558
12 พฤษภาคม 2558
13 พฤษภาคม 2558

ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ

ลายมือชื่อ.............................................................. กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาววนิดา ดาราฉาย)
กรรมการ

3

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9)

ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ชื่อ-ชื่อสกุล

นายเจษฎา พรหมจาต

อายุ

53 ป

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ผานการอบรม

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

ตําแหนงงานในปจจุบัน

ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)

ประวัติการทํางานและตําแหนงงานในปจจุบัน
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
ก.ย.2557 – ปจจุบัน
ธ.ค.2556–ส.ค.2557
ธ.ค.2552 – พ.ย.2556
ม.ค. – พ.ย.2552
มี.ค.2551 – ส.ค.2557
2547 – ก.พ.2551
2546 – 2547

ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ และปฏิบัติหนาที่หัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน (CFO)
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
หัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน (CFO) บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท โรงพยาบาลปยะเวท จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน)

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
มี.ค.2551 – ส.ค.2557
2547 – ก.พ. 2551

2543 – 2550
2541 – 2543

กรรมการบริษัท ดีแลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด
กรรมการบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด
กรรมการ บริษัท เอ็ม แอนด ดี เอนเตอรเทนเมนท จํากัด
กรรมการบริษัท เอ็ม โอเอ็ม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ผูจัดการสํานักประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด
ผูจัดการทั่วไปบริษัท ชูไก จํากัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

กรรมการบริษัท

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9)

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

เนื่องจากบริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ
ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยคัดเลือกจาก
บุคคลที่เปนตัวแทน หรือไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน จากนั้นคณะกรรมการจึง
นํารายชื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง

การถือหุนในบริษัท

ไมมี

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

ไมมี

จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป

3 วาระ / 6 ป 11 เดือน

ประวัติการเขารวมประชุมป 2557

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

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ไมมี
การมี / ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผูถอื หุนป 2558:
เปนกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียธรรมดาในการพิจารณาวาระ
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9)

ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ชื่อ-ชื่อสกุล

นายสุรินทร เปรมอมรกิจ

ตําแหนงในบริษัท

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

66 ป

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการเงินการคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Risk Management Committee Program(RMP) ,The Thai Institute of Directors(IOD)
Director Accreditation Program (DAP) Class 59(IOD)
Director Certification Program (DCP) Class147 (IOD)
Audit Committee Class 39(IOD)
Role of Compensation Committee (RCC) Class 14 (IOD)
โครงการสัมมนาผูบริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุน 8 (FINEX’8)
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
Syndicated Loans, The Euro Money Institute Hong Kong
BOURSE GAME ASIASingapore

ผานการอบรม

ตําแหนงงานในปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประวัติการทํางาน
2552– ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2542 - 2551
2551 - 2551
2549 - 2551
2548 - 2549
2542 - 2548

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด(มหาชน)
กรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ2 ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
กรรมการ บริษัท หลักทรัพย บีที จํากัด
กรรมการ บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนบีที จํากัด
กรรมการ บริษัท บีทีประกันภัย จํากัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

กรรมการและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

เนื่องจากบริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ
ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาความเปน
อิสระตามนิยามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เปน
ตัวแทน หรือไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน จากนั้นคณะกรรมการจึงนํารายชื่อ
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
ไมมี

การถือหุนในบริษัท

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9)

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
2552– ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2542 - 2551

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ2 ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
2551 – 2551
2549 –2551
2548 –2549
2542 –2548

กรรมการ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
กรรมการ บริษัท หลักทรัพย บีที จํากัด
กรรมการ บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนบีที จํากัด
กรรมการ บริษัท บีทีประกันภัย จํากัด

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

ไมมี

จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป

2 วาระ / 5 ป 10 เดือน

การเขารวมประชุมป 2557

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

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ไมมี
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ ตามหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัท
1) เปนบุคคลที่ถือหุนในบริษัท ฯ ไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ฯ
2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปนผูมี
อํานาจในการควบคุมของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตอง
ไมมีความสัมพันธ ในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญ หรือเปนบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงในลักษณะที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระ โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาว
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
4) ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง และไมไดรับแตงตั้งเปนตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร หรือผูหุนรายใหญ
5) เปนบุคคลที่มีความรู ประสบการณ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นไดโดยอิสระ ไมอยูภายใต
อิทธิพลของกลุมบุคคลใด ๆ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ

เทากับขอกําหนดขั้นต่ํา ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9)

ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
1) ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย
2) ไมมีความสัมพันธกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2
ปที่ผานมา
• ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา ที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา
• ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชนผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ
การมี / ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผูถือหุนป 2558:
เปนกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียธรรมดาในการ
พิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9)

ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ชื่อ-ชื่อสกุล

นางสาววนิดา ดาราฉาย

อายุ

47 ป

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ผานการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) year 2005 (IOD)
Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD)
Company Secretary Program (CSP) year 2005 (IOD

ตําแหนงงานในปจจุบัน

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)

ประวัติการทํางานและตําแหนงงานในปจจุบัน
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
2547 – ปจจุบัน
ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
2549 – ปจจุบัน
2544 – ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด
กรรมการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด
กรรมการ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

กรรมการบริษัท

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

เนื่องจากบริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ
ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยคัดเลือกจาก
บุคคลที่เปนตัวแทน หรือไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน จากนั้นคณะกรรมการจึง
นํารายชื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง

การถือหุนในบริษัท

รอยละ 4.03

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

ไมมี

จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป

4 วาระ / 9 ป 11 เดือน

ประวัติการเขารวมประชุม

ในรอบป 2557 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ไมมี
การมี / ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 :
เปนกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียธรรมดาในการ
พิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ( ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9)

ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ชื่อ-ชื่อสกุล

นางสาวอัญญชิสา แพรรังสี

อายุ

33 ป

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผานการอบรม

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

เดมิค กรุป)
ตําแหนงงานในปจจุบัน

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)

ประวัติการทํางานและตําแหนงงานในปจจุบัน
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
2555 – ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
2551–2554
2549 – ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด
กรรมการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

กรรมการบริษัท

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

เนื่องจากบริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ
ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยคัดเลือกจาก
บุคคลที่เปนตัวแทน หรือไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน จากนั้นคณะกรรมการ
จึงนํารายชื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง

การถือหุนในบริษัท

รอยละ 4.44

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

ไมมี

จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป

2 วาระ / 2 ป 7 เดือน

ประวัติการเขารวมประชุม

ในรอบป 2557 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ไมมี
การมี / ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 :
เปนกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียธรรมดาในการ
พิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ
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หมวดที่ 6 การประชุมผูถือหุน
ขอ 43. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถ ือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่เดือน นับแตวันสิ้นสุด
ของรอบปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถ ือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ อื หุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หากผูถ ือหุน
รวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา
ยี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทงั้ หมด จะ
เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถ ือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุ
เหตุผลในการทีข่ อใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัด
ใหมกี ารประชุมผูถ ือหุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถ ือหุน
ขอ 44. ในการเรียกประชุมผูถ ือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปน
เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน และนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวัน กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอก
กลาวนัดประชุม ในหนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน
ขอ 45. ในการประชุมผูถ ือหุน ผูถ ือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การ
มอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูม อบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
จํากัดกําหนดโดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานที่ประชุม
กอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้
ก.
จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะนั้นถืออยู
ข.
ชื่อผูรบั มอบฉันทะ
ค.
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ขอ 46. ในการประชุมผูถ ือหุน ตองมีผถู ือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถ ือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา
คนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน และตองมีหุนนับ
รวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถ ือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถอื หุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามทีก่ ําหนดไว หากวาการประชุมผูถ ือหุนไดเรียกนัด เพราะผูถ ือหุนรอง
ขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถ ือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ให
นัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวัน กอนวันประชุม ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
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ขอ 47. ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถ ือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถ ือหุนคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม
ขอ 48. มติของที่ประชุมผูถ ือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
48.1 การวินจิ ฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผูถ ือหุน ใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไมวา
การออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทําดวยวิธีใด ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียงเสมอ
48.2 ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถ อื หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
48.3 ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ อื หุน ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคล
อื่น
(ข)
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค)
การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ
บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(ง)
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท
(จ)
การควบบริษัทหรือการเลิกบริษทั
(ฉ)
การออกหุนกู
ในกรณีที่ผูถือหุน มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถ ือหุนจะไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ขอ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังตอไปนี้เปนอยางนอย
(1)
รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา
(2)
อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3)
อนุมัติจัดสรรเงินกําไร
(4)
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเพื่อออกตามวาระ
(5)
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท
(6)
กิจการอื่น ๆ
ขอ 50. บริษัทตองยื่นบัญชีรายชื่อผูถือหุน ที่มีอยูในวันประชุมสามัญประจําป โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู จํานวนหุนที่
ถือและเลขที่ใบหุนตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดภายในหนึ่งเดือน นับแตวันเสร็จการประชุม
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หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุน และการมอบฉันทะ
หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม
1. กรณีเขาประชุมดวยตนเอง
1.1. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ
1.2. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวตางดาว หรือหนังสือเดินทาง
1.3. ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
ก สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลฉบับปจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา ซึ่งรับรอง
สําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจที่มาเขารวมประชุม
ข สําเนาบัตรประชาชน (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเปนบุคคลตางดาว) ของกรรมการผูมีอํานาจ
ตามขอ ก พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการดังกลาว
1.4. ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในตางประเทศ
ก หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผูมีอํานาจและอํานาจกรรมการ ซึ่งออกโดย
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ พรอมรับรองโดยโนตารี่พับลิค
ข สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเขารวมประชุมพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการดังกลาว
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน
ข สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ
ค สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ
2.2. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน
ข สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมอบฉันทะ
ค สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลตาง
ดาว) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ
2.3. ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน
ข สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลฉบับปจจุบันของผูมอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจและลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
ค สําเนาบัตรประชาชน (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลตางดาว) ของกรรมการผูลง
นามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
ง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลตาง
ดาว) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุน : สิ่งที่สงมาดวย 6 หนาที่ 2/3

2.4. ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในตางประเทศ
ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน
ข หนังสือ รับ รองการจดทะเบีย นเปนนิติบุค คลของผู ม อบฉัน ทะแสดงชื่อ กรรมการผู มีอํานาจและอํา นาจ
กรรมการ ซึ่งออกโดยหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ พรอมรับรองโดยโนตารี่พับลิค
ค สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผู
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
ง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลตาง
ดาว) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ

การลงทะเบียน
เจาหนาที่บริษัท จะเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง หรือตั้งแตเวลา 12.25– 14.25 น. เปนตนไป

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุน : สิ่งที่สงมาดวย 6 หนาที่ 3/3

วิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2558
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น.
ณ หองประชุมราชพฤกษ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอรบี เลขที่ 2/4-5 หมู 14ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5
ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ผูถือหุน บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)
ไมใช
มาดวยตนเอง

ผูรับมอบฉันทะ

แสดงบัตรประจําตัว/แสดงใบลงทะเบียน

แสดงหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว
ผูมอบและผูรับมอบ /แสดงใบลงทะเบียน

ใช

ตรวจเอกสารและลงทะเบียน
ลงนาม ณ จุดลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เขาหองประชุม
ประธานเปดประชุมเมื่อจํานวนผูถือหุนครบตามหลักเกณฑ
(เริ่มประชุมเวลา 14.30 น)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ

กรณีมีผูตองการคัดคานหรืองดออกเสียงในวาระใดๆใหยกมือ
และกรอกบัตรลงคะแนน

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูคัดคาน หรืองดออกเสียง
และสรุปผลคะแนน

ประธานกลาวผลสรุปคะแนนตอที่ประชุม

แบบ ก
อากรแสตมป 20 บาท
แบบหนังสือมอบฉันทะ
เขียนที่ ..................................................................
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............
(1) ขาพเจา ...................................................................................................... สัญชาติ ................................................. อยู
บานเลขที่ ........................................ ถนน ................................................ ตําบล / แขวง ............................................................ อําเภอ / เขต
............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย .......................
(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ....................... หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................. เสียง ดังนี้
หุนสามัญ .................................. หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................... เสียง
หุนบุริมสิทธิ ............................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให
(1) .................................................................อายุ .................. ป อยูบานเลขที่ ................................................. ถนน
.......................................... ตําบล / แขวง ............................................................ อําเภอ / เขต ............................................ จังหวัด
....................................................... รหัสไปรษณีย ....................... หรือ
(2) .................................................................อายุ .................. ป อยูบานแลขที่ ................................................. ถนน
.......................................... ตําบล / แขวง ............................................................ อําเภอ / เขต ............................................ จังหวัด
....................................................... รหัสไปรษณีย ....................... หรือ
(3) .................................................................อายุ .................. ป อยูบานแลขที่ ................................................. ถนน
.......................................... ตําบล / แขวง ............................................................ อําเภอ / เขต ............................................ จังหวัด
....................................................... รหัสไปรษณีย .......................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558ใน
วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมราชพฤกษ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอรบี เลขที่ 2/4-5 หมู 14ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5
ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้นใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผูมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ

ผูรับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ

ผูรับมอบฉันทะ
()
ผูรับมอบฉันทะ

ลงชื่อ
()

หมายเหตุ
1 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน
หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
2 ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ถือโดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ถือไวได

แบบ ข
อากรแสตมป 20 บาท
แบบหนังสือมอบฉันทะ
เขียนที่ ..................................................................
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............
(1) ขาพเจา ............................................................................................... สัญชาติ ....................................................... อยู
บานเลขที่ ........................................ ถนน ................................................ ตําบล / แขวง .................................................................. อําเภอ /
เขต ............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย .......................
(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ชูไกจํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม....................... หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................. เสียง ดังนี้
หุนสามัญ .................................. หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................... เสียง
หุนบุริมสิทธิ ............................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให
(1) ..........................................................................อายุ ............... ป อยูบานแลขที่ ............................................. ถนน
.......................................... ตําบล / แขวง ................................................... อําเภอ / เขต .............................................................. จังหวัด
....................................................... รหัสไปรษณีย ....................... หรือ
(2) ..........................................................................อายุ ............... ป อยูบานแลขที่ ............................................. ถนน
.......................................... ตําบล / แขวง ................................................... อําเภอ / เขต .............................................................. จังหวัด
....................................................... รหัสไปรษณีย ....................... หรือ
(3) ..........................................................................อายุ ............... ป อยูบานแลขที่ ............................................. ถนน
.......................................... ตําบล / แขวง ................................................... อําเภอ / เขต .............................................................. จังหวัด
....................................................... รหัสไปรษณีย .......................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ใน
วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมราชพฤกษ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอรบี เลขที่ 2/4-5 หมู 14ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5
ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 และรับรองรายงานประจําป
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2557 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2557 และพิจารณาอนุมัติการจายปนผลเปนหุนปนผลและเงินสด
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจายหุนปนผล
จากผลการดําเนินงานประจําป 2556 และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณฑสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุน
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 69,642,613 หุน ในราคามูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณฑสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย
วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและ
กรรมการใหมทั้งชุด ตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา กับการแตงตั้งกรรมการบางรายดังนี้
1. นายเจษฎา
พรหมจาต
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
2. นายสุรินทร
เปรมอมรกิจ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
3. นางสาววนิดา
ดาราฉาย
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
4. นางสาวอัญญชิสา แพรรังสี
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2558
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม
ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
(6) ในกรณีที่ที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือ
เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผูมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ

ผูรับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ

ผูรับมอบฉันทะ
()

ผูรับมอบฉันทะ

ลงชื่อ
()

หมายเหตุ
1 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
2 ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ชูไกจํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมราชพฤกษ 2 ชั้น 2 อาคารบางนา
ทาวเวอรบี เลขที่ 2/4-5 หมู 14ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
....................................................

วาระที่ ....................... เรื่อง .............................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ ....................... เรื่อง .............................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ ....................... เรื่อง .............................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ ....................... เรื่อง .............................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ ....................... เรื่อง .............................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย

แบบ ค
อากรแสตมป 20 บาท
แบบหนังสือมอบฉันทะ
เขียนที่ ..................................................................
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............
(1) ขาพเจา .................................................................................................................................................................. สํานักงาน
ตั้งอยูเลขที่ ............................... ถนน ........................................................ ตําบล / แขวง .................................................... อําเภอ / เขต
............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย .......................
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ ..................................................................................................... ซึ่งเปนผู
ถือหุนของบริษัท ชูไกจํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ................................... หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................... เสียง ดังนี้
หุนสามัญ .................................. หุน
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................... เสียง
หุนบุริมสิทธิ ............................... หุน
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................... เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให
(1) .....................................................................................................................อายุ ....................................... ป อยูบาน
แลขที่ ........................................... ถนน ...................................................... ตําบล / แขวง ...................................................... อําเภอ / เขต
............................................ จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย ....................... หรือ
(2) .....................................................................................................................อายุ ....................................... ป อยูบาน
แลขที่ ........................................... ถนน ...................................................... ตําบล / แขวง ...................................................... อําเภอ / เขต
............................................ จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย ....................... หรือ
(3) .....................................................................................................................อายุ ....................................... ป อยูบาน
แลขที่ ........................................... ถนน ...................................................... ตําบล / แขวง ...................................................... อําเภอ / เขต
............................................ จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย .......................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ใน
วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมราชพฤกษ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอรบี เลขที่ 2/4-5 หมู 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5
ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
มอบฉันทะบางสวน คือ
หุนสามัญ .................................. หุน
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ......................... เสียง
หุนบุริมสิทธิ์ ............................... หุน
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ......................... เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด ....................................................... เสียง
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย .............. เสียง
ไมเห็นดวย ........... เสียง
งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 และรับรองรายงานประจําป
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย .............. เสียง
ไมเห็นดวย ........... เสียง
งดออกเสียง .............. เสียง

วาระที่ 3 เรื่ อ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
งดออกเสียง .............. เสียง
เห็นดวย .............. เสียง
ไมเห็นดวย ........... เสียง
วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2557 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย .............. เสียง
ไมเห็นดวย ........... เสียง
งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2557 และพิจารณาอนุมัติการจายปนผลเปนหุนสามัญ
และเงินสด
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย .............. เสียง
ไมเห็นดวย ........... เสียง
งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการ
จายหุนปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2556 และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณฑสนธิขอ 4 ให
สอดคลองกับการลดทุน
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย .............. เสียง
ไมเห็นดวย ........... เสียง
งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 69,642,613 หุน ในราคา
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณฑสนธิขอ 4
ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย .............. เสียง
ไมเห็นดวย ........... เสียง
งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจายหุนปน
ผล
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย .............. เสียง
ไมเห็นดวย ........... เสียง
งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและ
กรรมการใหมทั้งชุด ตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา กับการแตงตั้งกรรมการบางรายดังนี้
1. นายเจษฎา
พรหมจาต
เห็นดวย .............. เสียง
ไมเห็นดวย ........... เสียง
งดออกเสียง .............. เสียง
2. นายสุรินทร
เปรมอมรกิจ
เห็นดวย .............. เสียง
ไมเห็นดวย ........... เสียง
งดออกเสียง .............. เสียง

3. นางสาววนิดา
ดาราฉาย
เห็นดวย .............. เสียง
3. นางสาวอัญญชิสา แพรรังสี
เห็นดวย .............. เสียง

ไมเห็นดวย ........... เสียง

งดออกเสียง .............. เสียง

ไมเห็นดวย ........... เสียง

งดออกเสียง .............. เสียง

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2558
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย .............. เสียง
ไมเห็นดวย ........... เสียง
งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย .............. เสียง
ไมเห็นดวย ........... เสียง
งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย .............. เสียง
ไมเห็นดวย ........... เสียง
งดออกเสียง .............. เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม
ถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนสียงของผูถือหุน
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ
ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ผูมอบฉันทะ

ลงชื่อ
()

ลงชื่อ

ผูรับมอบฉันทะ
()

ผูรับมอบฉันทะ

ลงชื่อ
()

ผูรับมอบฉันทะ

ลงชื่อ
()

หมายเหตุ
1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
2 หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน
หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
4 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัทชูไก จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมราชพฤกษ 2 ชั้น 2 อาคารบางนา
ทาวเวอรบี เลขที่ 2/4-5 หมู 14ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
....................................................

วาระที่ ....................... เรื่อง .............................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย .............. เสียง
ไมเห็นดวย ........... เสียง
งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ ....................... เรื่อง .............................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย .............. เสียง
ไมเห็นดวย ........... เสียง
งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ ....................... เรื่อง .............................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย .............. เสียง
ไมเห็นดวย ........... เสียง
งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ ....................... เรื่อง .............................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย .............. เสียง
ไมเห็นดวย ........... เสียง
งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ ....................... เรื่อง .............................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย .............. เสียง
ไมเห็นดวย ........... เสียง
งดออกเสียง .............. เสียง

อากรแสตมป 20 บาท
แบบหนังสือมอบฉันทะ
เขียนที่ ..................................................................
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............
ขาพเจา ...................................................................................................... สัญชาติ ......................................................... อยู
บานเลขที่ ................................................... ถนน ....................................................... ตําบล / แขวง ................................................ อําเภอ /
เขต ............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย .......................
เปนผูถือหุนของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) จํานวนหุน ................................................ หุน
ขอมอบฉันทะให
นายวัชรินทร ดวงดารา ในฐานะดํารงตําแหนงเปน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ป อยูบานเลขที่ 7 ซอยนาคนิวาส
37 แยก 2-1 ถนนนาคนิวาสแขวง ลาดพราว เขต ลาดพราวจังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10230 .ซึ่งเปนผูที่ไมมีสวนไดเสียในวาระ
ที่เสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมราชพฤกษ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอรบี เลขที่ 2/4-5 หมู 14 ถนน
บางนา-ตราด กม. 6.5 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้นใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผูมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ

ผูรับมอบฉันทะ
()

ขอมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ : สิ่งที่สงมาดวย 8 หนาที่ 1/2

ขอมูลกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบการมอบฉันทะ
(กรณีมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ)
ชื่อ-ชื่อสกุล

นายวัชรินทร ดวงดารา

ตําแหนงในบริษัท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

55 ป

วุฒิการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต (มธ.)
เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร)

ที่อยูปจจุบัน

7 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-1 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพราว เขตลาดพราว
กรุงเทพมหานคร 10230

ผานการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) year 2004 (IOD) และ
Director Certification Program (DCP) year 2006 (IOD)

ตําแหนงงานในปจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประวัติการทํางาน
ประสบการณ พ.ศ. 2542 -2557
(1) ทํางานดานกฎหมายในธุรกิจเงินทุน-หลักทรัพย ธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ หลายแหง
(2) เคยเปนที่ปรึกษา / ผูช ํานาญการใหกับกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร , กรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและ
การมีสวนรวมของประชาชน ฯลฯ
การถือหุนในบริษัท

ไมมี

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
(1) ประกอบอาชีพที่ปรึกษากฎหมาย / ทนายความ
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบบมจ. ชูไก
(3) กรรมการอิสระ บมจ. เพิ่มสินสตีลเวิคส
(4) กรรมการตรวจสอบ บมจ.คราวนเทค แอดวานซ

ขอมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ : สิ่งที่สงมาดวย 8 หนาที่ 2/2

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

ไมมี

จํานวนวาระการดํารงตําแหนง / ป

4 วาระ / 8 ป 7 เดือน

การเขารวมประชุมป 2557

1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 9 ครั้ง

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ไมมี
การมี / ไมมีสวนไดเสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2558:

ไมมี
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