
 

 

   วนัที� 24 มนีาคม 2565 
  
เรื�อง        ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 

เรยีน       ท่านผูถ้อืหุน้ กรรมการ บรษิทั ชไูก จาํกดั (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย :  

1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 
2. 51-6 One Report ในรปูแบบ QR CODE 
3. ข้อมูลของบุคคลที�ได้รบัการเสนอชื�อเพื�อแต่งตั Bงเป็นกรรมการ แทนกรรมการที�ครบกําหนดออกจาก

ตําแหน่งตามวาระ 
4. ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เฉพาะส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
5. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้และการมอบฉนัทะ 
6. หนังสอืมอบฉนัทะจาํนวน 3 แบบ 
7. ขอ้มลูกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีมอบหมายใหก้รรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ) 

 
 ดว้ยมตคิณะกรรมการบรษิทั ชไูก จาํกดั (มหาชน) ครั Bงที� L/NOPO เมื�อวนัที� 17 มนีาคม 2565 ไดม้มีตใิหเ้รยีก
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัพุธที� 27 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. เป็นการประชุม Online ผา่น
โปรแกรม IR PLUS AGM  โดยมรีะเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนีB 

วาระที� 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564  เม ื�อวนัที� 10 พฤษภาคม 2564 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ : พจิารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 เมื�อวนัที� 
10 พฤษภาคม 2564 ไดบ้นัทกึรายงานการประชุมไวค้รบถว้น จงึเหน็สมควรใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรอง
รายงานการประชุมดงักล่าว พร้อมกนันีBได้แนบสําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจําปี 2564 มาพร้อมกบั
หนังสอืเชญิประชุมครั BงนีBดว้ย ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลําดบัที� 1 
 
วาระที� 2  พิจารณารบัทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564 และรบัรองรายงานประจาํปี 
 
 ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบการแถลงผลการดาํเนินงานใน
รอบปี 2564  และรบัรองรายงานประจาํปี ในรปูแบบ 56-1 One Report ของบรษิทั ที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าพรอ้ม
กบัหนังสอืเชญิประชมุครั BงนีBแลว้ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลําดบัที� 2 
 
วาระที� 3  พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สาํหรบัปี สิ7นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
2564 
 



 

 

 งบแสดงฐานะการเงนิ และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปี สิBนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 ของบรษิทัและ
บรษิทัย่อย ซึ�งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรบัรองจาก ผูส้อบบญัช ีบรษิทั พวี ีออดทิ จาํกดั โดยไดแ้สดงความเหน็ต่อ
งบการเงนิของบรษิทั แบบไมม่เีงื�อนไข และผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
ดงัปรากฏรายละเอยีดตามรายงานประจาํปี 2564 หวัขอ้งบการเงนิ โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันีB        
                                (หน่วย : ล ้านบาท) 
  รายการ           2564        2563  
สนิทรพัยร์วม                    2,264.98       2,664.28 
หนีBสนิรวม                    1,341.82     1,552.24 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั                     923.16                1,112.04 
รายไดร้วม                      535.71                   934.52 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ         (190.08)           10.69 
กําไร (ขาดทุน) สุทธติ่อหุน้ (บาท)           (0.25)             0.01  
  
 

วาระที� 4 พิจารณางดการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี 2564 เป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปัน
ผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 56 บรษิทัตอ้งจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีส่วนหนึ�งไว้
เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของกําไรสุทธปิระจาํปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสาํรองนีB
จะมจีาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน จากการพจิารณางบการเงนิเฉพาะกจิการในปี 2564 บรษิทัฯ มผีล
การดาํเนินงานขาดทุนสุทธ ิ82.61 ลา้นบาท และงบการเงนิรวมมผีลขาดทุนสุทธ ิ190.08 ลา้นบาท ดงันั Bน จงึเหน็ควร
อนุมตังิดการจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปี 2564 เป็นเงนิสาํรองตามกฎหมาย ทั BงนีB บรษิทัมทีุนสาํรองสะสมแลว้ ณ วนัที� Lf 
ธนัวาคม NOPL เป็นเงนิ LP,Pgf,hiN.hj บาทคดิเป็นรอ้ยละ i.ki ของทุนจดทะเบยีน ส่วนนโยบายการจ่ายเงนิปันผล
ของบรษิทัฯ ที�เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี หวัขอ้นโยบายการจ่ายเงนิปันผล กําหนดว่า บรษิทัฯ จะจ่ายเงนิปันผลแต่
ละปี ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการในแต่ละงวดบญัชหีลงัจากหกัภาษเีงนิได้
นิตบิุคคลและเงนิสาํรองต่างๆ นั Bน แต่เนื�องจากบรษิทั มผีลการดาํเนินงานขาดทุนในปีที�ผ่านมา  จงึขออนุมตังิดจ่ายเงนิ
ปันผลประจาํปี 2564 

 ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรงดการจดัสรรกําไรสุทธ ิ เป็นเงนิสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิ
ปันผลประจาํปี 2564 เนื�องจากบรษิทัมผีลการดาํเนินงานขาดทนุ  
 
วาระที� 5   พิจารณาอนุมตัิแต่งต ั 7งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บรษิัทขอ้ 22 ซึ�งกําหนดใหก้รรมการออกจากตําแหน่งหนึ�งในสามโดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม สําหรบัปีนีBกรรมการบรษิทัที�ครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ท่านประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปนีB 



 

 

1) นายธงไชย   แพรรงัส ี  กรรมการ และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร  
2) นายวชัรนิทร ์  ดวงดารา  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการอสิระ 

3) นางสาวจนัทรจ์ริา แพรรงัส ี  กรรมการ และผูช้่วยประธานเจา้หน้าที�บรหิาร  
 

  คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่า บุคคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อในครั BงนีB ไดผ้่านกระบวนการกลั �นกรอง
และการพจิารณาอย่างระมดัระวงัรอบคอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบตัิที�เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบรษิัท รวมถึงเป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถอนัเป็น
ประโยชน์แก่บรษิทั จงึเหน็สมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ อนุมตัแิต่งตั Bงกรรมการรายเดมิ ที�ครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระทั Bง 3 ท่านข้างต้น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ�ง คณะกรรมการได้
พจิารณาแล้วว่า บุคคลที�จะเสนอชื�อใหเ้ป็นกรรมการอิสระ จะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้ง โดยกรรมการอิสระที�ดํารงตําแหน่งเกินกว่า j ปีต่อเนื�องกนั ที�บรษิัทเสนอชื�อเพื�อขออนุมตัิ
แต่งตั Bงใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งในครั BงนีB  เป็นผู้ที�มคีวามเขา้ใจในธุรกิจและลกัษณะการประกอบธุรกิจ ซึ�งเป็นธุรกจิ
เฉพาะทางที�จะหาบุคคลที�จะมคีวามเขา้ใจค่อนขา้งยาก แต่กรรมการอิสระท่านนีB เขา้ใจธุรกิจของบรษิัทเป็นอย่างด ี
สามารถใหค้ําแนะนําและขอ้คดิเหน็ที�เป็นประโยชน์แก่บรษิทัมาโดยตลอด   ทั BงนีB ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้
ดาํรงตําแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ 

 โดยบรษิัทมหีลกัเกณฑ์  และวธิกีารในการสรรหาปรากฏตามรายงานประจําปี 2564 หวัขอ้โครงสร้างการ
จดัการ ทั BงนีB บรษิัทได้แนบขอ้มูลของบุคคลที�ได้รบัการเสนอชื�อให้เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที�ครบ
กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลําดบัที� 3 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2565 
 ความเห็นคณะกรรมการ : ตามขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ 41 ซึ�งกําหนดให้กรรมการมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนใน
การปฏบิตัหิน้าที� ซึ�งค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงนิรางวลั เบีBยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�น 
คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 ให้สอดคล้องกบัค่าตอบแทนของกรรมการ
บรษิัทอื�นที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัและได้เปรยีบเทยีบกบับรษิัทที�มขีนาดรายได้และกําไรสุทธใิกล้เคยีงกนั โดย
อตัราค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีBยประชุมต่อครั Bง และบําเหน็จกรรมการของปี 2565 เท่ากบัปี 2564 ที�ผ่านมา ทั BงนีB 
ผลตอบแทนทั Bงปี จะต้องไม่เกนิวงเงนิ 5.0 ล้านบาท ซึ�งเท่ากบัปี 2564 และไดผ้่านการอนุมตัจิากที�ประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจาํปี 2564 แลว้ ดงัรายละเอยีดต่อไปนีB 
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีที�เสนอ) เปรยีบเทยีบกบัปี 2564 
f. ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั  
ค่าตอบแทนรายเดือน 
-ประธานคณะกรรมการ 
-รองประธานคณะกรรมการ  
-กรรมการ   

 
40,000 บาท/เดอืน 
30,000 บาท/เดอืน 
20,000 บาท/เดอืน 

 
40,000 บาท/เดอืน 
30,000 บาท/เดอืน 
20,000 บาท/เดอืน 



 

 

เบี7ยประชุม  
-ประธานคณะกรรมการ 
-รองประธานคณะกรรมการ 
-กรรมการ  

 
12,000 บาท/ครั Bง 
10,000 บาท/ครั Bง 
10,000 บาท/ครั Bง 

 
12,000 บาท/ครั Bง 
10,000 บาท/ครั Bง 
10,000 บาท/ครั Bง 

N. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื�อง  
ค่าตอบแทนรายเดือน 
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการตรวจสอบ  
-ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 
-กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน   

 
30,000 บาท/เดอืน 
20,000 บาท/เดอืน 

ไม่ม ี
 

ไม่ม ี

 
30,000 บาท/เดอืน 
20,000 บาท/เดอืน 

ไม่ม ี
 

ไม่ม ี

เบี7ยประชุม  
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
-กรรมการตรวจสอบ  
-ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พจิาณาค่าตอบแทน  
-กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  

 
10,000 บาท/ครั Bง 
10,000 บาท/ครั Bง 

ไม่ม ี
 

ไม่ม ี

 
10,000 บาท/ครั Bง 
10,000 บาท/ครั Bง 

ไม่ม ี
 

ไม่ม ี

L. บําเหน็จกรรมการ  เมื�อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น  ให้คณะกรรมการพิจารณา
จดัสรรบําเหน็จตามความเหมาะสม
ใหก้บักรรมการทุกตําแหน่ง แต่ทั BงนีB 
ผลตอบแทนรวมทั Bงปี จะต้องไม่เกิน
วงเงนิ O.h ลา้นบาท 

เมื�อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น  ให้คณะกรรมการพิจารณา
จดัสรรบําเหน็จตามความเหมาะสม
ใหก้บักรรมการทุกตําแหน่ง แต่ทั BงนีB 
ผลตอบแทนรวมทั Bงปี จะต้องไม่เกิน
วงเงนิ O.h ลา้นบาท 

i. ผลประโยชน์อื�นใด  ไม่ม ี ไม่ม ี
 
สาํหรบักรรมการที�ทาํหน้าที�มากกว่า 1 ตําแหน่ง ใหร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนหรอืเบีBยประชุมตามตําแหน่งที�สงูกว่าเพยีง
ตําแหน่งเดยีว หากกรรมการทา่นใดที�ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะผูบ้รหิารแลว้จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนในฐานะ
กรรมการและ กรรมการท่านใดซึ�งไม่สามารถเขา้ร่วมการประชมุ จะไม่ไดร้บัค่าเบีBยประชมุ ทั BงนีB ค่าตอบแทนที�เสนอ
อนุมตัดิงักล่าวไม่รวมถงึสวสัดกิารที�ใหก้บัพนักงานทั �วไป   

 หลกัเกณฑแ์ละขั Bนตอนการเสนอค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสําหรบัปี 256O โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และ
เปรยีบเทยีบกบับรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนัรวมถงึเปรยีบเทยีบกบับรษิทัที�มขีนาดรายไดแ้ละกําไรสุทธใิกลเ้คยีง



 

 

กนั โดยนําเสนอคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาอนุมตัิให้ความเห็นชอบ และนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื�อ
พจิารณาอนุมตัติ่อไป 

วารที� 7 พิจารณาอนุมตัิการแต่งต ั 7งผ ู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2565 
 ความเหน็คณะกรรมการ :  เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซึ�งกําหนดให้
ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั Bงผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งมรีายละเอยีดการแสดงความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ของรายงานประจําปี 2564  คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแล้วเหน็สมควรใหท้ี�ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้
พจิารณาอนุมตัใิหแ้ต่งตั Bงผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั พวี ีออดทิ จาํกดั ซึ�งเป็นบรษิทัที�ปฏบิตัหิน้าที�สอบบญัชขีองบรษิทัเป็น
ปีที� 10 เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิัทย่อยทั Bงหมด ในรอบปีบญัช ีสิBนสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565  โดยมี
รายชื�อผูล้งนามตรวจสอบดงัต่อไปนีB 
 

ที� ชื�อผูส้อบบญัช ี
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต

เลขที� 

จาํนวนปีในการปฏบิตัิ
หน้าที� เป็นผูส้อบบญัช ี

ใหบ้รษิทั  
1    นายประวทิย ์   ววิรรณธนานุตร ์ 4917 7 
2    นายเทอดทอง    เทพมงักร 3787 6 
3    นางสาวชตุมิา    วงษ์ศราพนัธช์ยั 9622 7 
4    นายบุญเกษม   สารกลิ�น 11888 4 

 

เปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชปีี 2564 และปี 2565 ของบรษิทั พวี ีออดทิ จาํกดั  
                  หน่วย  : บาท 

ปี 
ค่าสอบทานสาม

ไตรมาส 

ค่าตรวจสอบ
บญัช ีประจาํปี 

รวมเงนิค่า
ตรวจสอบบญัช ี

ค่าใชจ้่าย/
ค่าบรกิารอื�น 

2564 960,000.00 1,880,000.00 2,840,000.00 ตามที�เกิดขึ �นจรงิ 

2565 960,000.00 1,880,000.00 2,840,000.00 ตามที�เกดิขึBนจรงิ 

ทั BงนีBในกรณีผูส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที�ได ้ใหบ้รษิทั พวี ีออดทิ จํากดั จดัหาผูส้อบ
บญัชที่านอื�น ภายในสํานักงานเดยีวกนั เป็นผู้ลงลายมอืชื�อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบญัช ีและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได้ ซึ�งผู้สอบบญัชผีู้ลงนามตรวจสอบมไิด้มคีวามสมัพนัธ์ 
และ/หรอืมส่ีวนไดเ้สยีระหว่างผูส้อบบญัชกีบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าวแต่อย่างใด 

 พรอ้มกนันีB คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้ เหน็สมควรใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ พจิารณาอนุมตัค่ิาสอบบญัชปีระจาํปี 2565 ของ บรษิทั ชไูก จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยเป็นจาํนวนเงนิรวมไม่
เกนิ 2,840,000.00 บาท ต่อปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเหน็ว่าค่าสอบบญัชดีงักล่าวเป็นอตัราที�เหมาะสม



 

 

และเป็นอตัราที�ใกล้เคยีงกบับรษิัทอื�นที�มขีนาดและลกัษณะธุรกิจใกล้เคยีงกนั และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถ
จดัทาํงบการเงนิใหท้นัตามกําหนดระยะเวลา  
   
วาระที� 8 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ  (ถ้าม ี) 
............................................................... 

ทั BงนีB บรษิทัฯ จะกําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธใินการเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงสาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจาํปี 2565 (Record Date) ในวนัที� g เมษายน 2565 จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และ
ช่องทาง online ดงักล่าวขา้งตน้โดยพรอ้มเพรยีงกนั โดยบรษิทัจะเปิดใหล้งทะเบยีนเพื�อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ตั Bงแต่เวลา 12.25 น. เป็นตน้ไป 

 หากผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั Bงบุคคลอื�นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุมครั BงนีB โปรด
กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื�อในหนังสือมอบฉันทะตามที�ได้แนบมาพร้อมกันนีB ซึ�งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้
เลอืกใชแ้บบใดแบบหนึ�งเท่านั Bน (ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย ลําดบัที� 6) ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
และใหนํ้าไปยื�นต่อประธานกรรมการบรษิทั หรอืผูท้ี�ประธานกรรมการบรษิทัมอบหมาย ณ ที�อยู่ของบรษิทั ชูไก จํากดั 
(มหาชน) ก่อนวนัและเวลานัดประชุมดว้ย จกัขอบคุณยิ�ง ทั BงนีBบรษิทัไดส่้งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัใินการเขา้ร่วม
ประชุมผูถ้อืหุน้และการมอบฉนัทะ (ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย ลําดบัที� 5) ในการประชุมนีB บรษิทัไดเ้ชญิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ซึ�งเป็นอสิระ มาตอบขอ้หารอืต่องบการเงนิของบรษิทัดว้ย 
 ทั BงนีB  เพื�อใหท้่านไดป้ระโยชน์สงูสุดจากการประชุม รวมทั Bงการรกัษาสทิธปิระโยชน์ของท่านอย่างเตม็ที� หาก
ท่านมคีําถามที�ต้องการใหบ้รษิัทชีBแจงในประเดน็แต่ละวาระ หรอืขอขอ้มูลอื�นที�สําคญัของบรษิัท ท่านสามารถจดัส่ง
คําถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมได้ที� info@chukai.co.th หรอืโทรศพัท์หมายเลข 08-1816-7575 เพื�อที�คณะกรรมการ
บรษิทัหรอืฝ่ายบรหิารจะไดเ้ตรยีมชีBแจงในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
 
 
  

   ขอแสดงความนับถอื 
                                                โดยมติคณะกรรมการ 

                                            
 
                      

                     (ดร.ภูมพิชิยั ธารดาํรงค)์ 
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   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ของ 

บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) 
 

วนัท่ีประชุม  :  วนัจนัทร์ท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น. 
สถานท่ีประชุม :  ถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุม ส านกังานใหญ่ บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 44/88 หมู่ 1 ต าบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อ าเภอบางเสาธง  
จงัหวดัสมุทรปราการ 10570 

ประธานท่ีประชุม :  ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ 

เลขานุการท่ีประชุม :  นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

เร่ิมประชุมเวลา :  14.30 น. 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม :  มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง (ผูถื้อหุ้นออนไลน์) จ านวน  14 ราย และผูถื้อหุ้นท่ี 

มอบฉนัทะ (ผูรั้บมอบฉนัทะออนไลน์) จ านวน 19 ราย รวมเป็น 33 ราย เป็นจ านวน  
318,119,949 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.9579 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  
758,188,031 หุ้น 

 

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 46        

          

นางสาวอรอนงค ์เพง็แดง ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น พร้อมกล่าวว่า ปี 2564 เป็นปีแรกท่ีบริษทัจดั
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และถ่ายทอดสดจากห้องประชุมส านกังานใหญ่ บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากห้อง
ประชุม 220 - 221 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค ซ่ึงเคยแจง้ก่อนหนา้น้ีให้เป็นสถานท่ีจดัประชุม ไม่สามารถ
ให้บริการไดต้ามประกาศกรุงเทพมหานครลงวนัท่ี 25 เมษายน 2564 เร่ืองส่ังปิดสถานท่ีเป็นการชัว่คราว (ฉบบัท่ี 25)  บริษทั
ฯ จึงเปล่ียนแปลงสถานท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เป็นลานอเนกประสงค ์อาคารโรงงาน บริษทั ชูไก จ ากดั 
(มหาชน) เลขท่ี 44/88 หมู่ 1 ต าบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10570 ต่อมาผูว่้าราชการจงัหวดั
สมุทรปราการ ไดมี้ค าส่ังจงัหวดัสมุทรปราการท่ี 2165/2564 วนัท่ี 26 เมษายน 2564 เร่ืองส่ังปิดสถานท่ีเป็นการชัว่คราว และ
ห้ามจดักิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีจ านวนมากกว่า 10 คน รวมถึงบริษทัฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความ
ปลอดภยัของผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉนัทะ คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงเจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้ร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษทั
ฯ จึงไดมี้มติเปล่ียนแปลงรูปแบบการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2564  ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดปิ้ดสมุดทะเบียนพกัการโอน
หุ้น เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2564  มีจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน 4,407 ราย 

 

ล าดบัต่อมา ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมโดยกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น และกล่าว
ขออภยัท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีอาจไม่ไดรั้บความสะดวกจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังน้ี 
ต่อมาประธานไดม้อบหมายให้ผูด้  าเนินการประชุมกล่าวแนะน า คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาทาง
กฎหมาย ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

1.   ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2.   นายธงไชย แพรรังสี    รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3.   นายวชัรินทร์ ดวงดารา  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
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4.   นางวีระวรรณ บุญขวญั   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5.   นายชชัวฎั ภู่พนัธาภกัด์ิ   กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

6.   นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจนวิ์ริยา กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

7.   นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ และผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

8.   นางสาววนิดา ดาราฉาย  กรรมการ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั  
 

ปัจจุบนับริษทั มีกรรมการ รวม 8 คน และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยคณะกรรมการชุดย่อย
อื่นของบริษทั คือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการตามรายละเอียดดา้นล่าง เขา้
ประชุมพร้อมกนัในวนัน้ี  
1.   นายวชัรินทร์ ดวงดารา  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

2.   นางวีระวรรณ บุญขวญั   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

3.   นางสาววนิดา ดาราฉาย   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 

ในการประชุมคร้ังน้ี มีทีมผูบ้ริหารของบริษทัฯ จากทุกหน่วยงาน เขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี  
1. นางสาวอญัญชิ์สา แพรรังสี ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ก ากบัดูแลฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายวิศวกรรม 

2. นายนพดล คุปตสรรค ์  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั ก ากบัดูแลธุรกิจการก่อสร้าง 

งานฐานราก 

3. นางสาวเจนจิรา แพรรรังสี กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั ก ากบัดูแลธุรกิจการให้เช่า 

เคร่ืองจกัรกลหนกั     
 

ผูด้  าเนินการประชุมกล่าวแนะน าผูส้อบบญัชี และตวัแทนของผูส้อบบญัชีของ บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั ไดแ้ก่นายประวิทย์
วิวรรณธนานุตร์ และนายบุญเกษม สารกล่ิน และแนะน าท่ีปรึกษาทางดา้นกฎหมายของบริษทัไดแ้ก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณ
สุวรรณ ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นคนกลางและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง และดูแลให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส
ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษทัในการประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีดว้ยพร้อมกนั    
 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ทราบถึงการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบักิจการที่ดีของบริษทัเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้น 
อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี บริษทัไดป้ฏิบติัดงัน้ี 

1. บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั โดยบริษทัไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และประกาศไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด
เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

2. บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ เป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีขอ้มูลโดยสังเขปตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวนดั
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 

3. บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่ง
ค าถามมายงัฝ่ายเลขานุการบริษทั เพ่ือให้สามารถตอบค าถามของผูถื้อหุ้นทุกท่านไดอ้ย่างทัว่ถึง โดยรายละเอียด
การส่งค าถามล่วงหนา้ประกาศไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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ผูด้  าเนินการประชุม ไดช้ี้แจงถึงขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดงัน้ี 

1. หุ้นหน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง 

2. ผูถื้อหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือรวมกบัจ านวนหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะมา 

3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนนในแต่ละวาระ ใหผู้ถื้อหุ้น
ปฎิบติัดงัน้ี 

3.1 ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะ หรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอยา่งอื่น ตามท่ีประธานหรือ
คณะกรรมการบริษทัเสนอ ไม่จ าเป็นตอ้งลงคะแนนเสียงผา่นแอปพลิเคชัน่การประชุมแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

3.2 หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความเห็น ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนเสียงผา่นแอปพลิเคชัน่การ
ประชุมแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

4. ผลการนบัคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอให้กบัผูร่้วมประชุมทราบเป็นวาระๆ 

5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผูด้  าเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอใหผู้ถื้อหุ้นกดปุ่ ม “ถามค าถาม” จากนั้นพิมพค์  าถามลงใน
กล่องขอ้ความและโปรดรอการติดต่อกลบัจากเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบเพื่อเปิดกลอ้งและไมคแ์ละสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมตอ่ไป ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจง้ช่ือและนามสกุล
ก่อนซกัถาม และแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 

6. มติของท่ีประชุม จะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2564 ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม 

 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้จง้วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 มีวาระการประชุมทั้งหมด 9 วาระคือ 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2563  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี  2563 และรายงานประจ าปี 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ 1 ท่าน  
วาระท่ี 7   พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2564  
วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 

วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
 

และผูด้  าเนินการประชุมเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

ผูด้  าเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้มีความเห็นว่า เลขานุการท่ีประชุมได้
จดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 ถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม ซ่ึงได้
จดัส่งให้ผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1 จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
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ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นซกัถามรายละเอียด และขอ้สงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ือง
อื่นใด จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย  318,119,949 เสียง 100.00 

2. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 

3. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 

4. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 

     รวม  318,119,949 เสียง 100.00 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 และรับรองรายงานประจ าปี  
ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า ผลการด าเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2563  ปรากฏในรายงาน

ประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการ ซ่ึงได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงาน ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นในรูปแบบ QR Code  พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบั
ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาโดยสรุปเป็น ดงัน้ี     

                   หน่วย : ลา้นบาท  
ผลการด าเนินงาน ปี 2563 ปี 2562 

รายไดร้วม 914.28 1,221.20 

ตน้ทุนขายและให้บริการรวม 732.95 1,031.70 

ก าไรขั้นตน้ 181.33 189.50 

ก าไรสุทธิ 10.69 28.90 

รายไดจ้ากการขายรวม 226.73 362.10 

ตน้ทุนจากการขาย 88.90 261.10 

ก าไรขั้นตน้จากการขาย 137.83 101.00 

รายไดจ้ากการขายรถเครนใหม่ XCMG 42.68 173.00 

ตน้ทุนจากการขายรถเครนใหม่ XCMG 34.83 145.00 

ก าไรขั้นตน้จากการขายรถเครนใหม่ XCMG 7.85 28.10 

รายไดจ้ากการขายรถเครนเก่า 184.06 189.12 

ตน้ทุนจากการขายรถเครนเก่า 54.07 116.13 

ก าไรขั้นตน้จากการขายรถเครนเก่า 129.99 72.99 

รายไดจ้ากการให้บริการเช่าและขนส่ง 253.35 404.94 

ตน้ทุนจากการให้บริการเช่าและขนส่ง 236.28 285.51 

ก าไรขั้นตน้จากการให้บริการเช่าและขนส่ง 17.07 119.43 

รายไดจ้ากงานฐานราก (เขม็เจาะ) 434.19 454.17 

ตน้ทุนจากงานฐานราก (เขม็เจาะ) 407.77 485.11 
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ก าไรขั้นตน้จากงานฐานราก (เขม็เจาะ) 26.42 -30.94 

สินทรัพยร์วม 2,664.28 2,666.28 

หน้ีสินรวม 1,552.24 1,563.19 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม  1,112.04 1,103.14 

 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเร่ือง
อื่นใด โดยวาระน้ี เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ตอ้งมีการลงมติ ผูด้  าเนินการประชุมจึงด าเนินการประชุมในวาระถดัไป 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ผูด้  าเนินการประชุม  แถลงต่อท่ีประชุมว่า  ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งงบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และรายงานของผูส้อบบญัชี ไปพร้อมกบั 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้นั้น  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
ผูส้อบบญัชีของบริษทั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเร่ือง
อื่นใด จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย  318,119,949 เสียง 100.00 

2. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 

3. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 

4. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 

รวม  318,119,949 เสียง 100.00 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

 ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติั บริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 
และขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 56 ก าหนดว่า บริษทั ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 
ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัออกดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสม (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน   
 คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 จ านวนเงิน 45,682,673.25 บาท 
เป็นเงินส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ จ านวน 2,284,133.66 บาท รวมเป็นเงินส ารองตามกฎหมายสะสม ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นเงิน 36,671,042.09 บาท คดิเป็นร้อยละ 4.84 ของทุนจดทะเบียน  และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษทัฯ  ท่ีเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  ก าหนดว่า บริษทัฯ  จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 
ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบญัชีหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล และเงินส ารองต่างๆ นั้น  แต่
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เน่ืองจากบริษทัฯ  มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้ป็นเงินลงทนุ และเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพ่ิมขึ้นในปี 2564  บริษทัฯ จึงของด
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 น้ี 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้  เห็นสมควรจดัสรรก าไรสุทธิ เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี  2563  เพื่อน าไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษทั  

 ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่  ปรากฏ
ว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ืองอื่นใด จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ  
 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้  มีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิ  ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1  
มกราคม 2563 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และอนุมติังดจ่ายปันผลประจ าปี จากผลการด าเนิน 

งานประจ าปี 2563  ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

  

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย  318,119,949 เสียง 100.00 

2. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 

3. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 

4. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 

รวม  318,119,949 เสียง 100.00 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
ของบริษทัขอ้ 22 ซ่ึงก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง หน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการ ท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม ส าหรับปีน้ีกรรมการบริษทั ท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ จ านวน 3 ท่านประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี   

 1)  นายชชัวฏั  ภู่พนัธาภกัด์ิ  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ   
 2)  นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ   
 3)  นางสาววนิดา ดาราฉาย ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ  
 ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้ว่า บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใน
คร้ังน้ี  ไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั แลว้ว่า
มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถอนัเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ  
จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง  3  ท่าน
ขา้งตน้  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ต่อไปอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อคณะกรรมการ 

ผูด้  าเนินการประชุม เชิญกรรมการท่ีตอ้งออกจากวาระและถูกเสนอให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ทั้ง 3 ท่าน ออก
จากการประชุมเป็นการชัว่คราว เพ่ือให้การลงมติเป็นไปอยา่งอิสระ 

5.1 แต่งตั้ง นายชชัวฎั ภู่พนัธาภกัด์ิ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นว่า นายชชัวฎั ภู่พนัธาภกัด์ิ มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหน้าท่ี
ในต าแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญ
ประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3) 
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 จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายชัชวฎั ภู่พนัธาภกัด์ิ กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตั้ง นายชชัวฎั ภู่พนัธาภกัด์ิ กรรมการและรอง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย  318,119,949 เสียง 100.00 

2. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 

3. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 

4. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 

รวม  318,119,949 เสียง 100.00 

 

5.2 แต่งตั้ง นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งกรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการ
ดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 
 จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา กรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

 ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแตง่ตั้ง นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา กรรมการและรอง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย  318,119,949 เสียง 100.00 

2. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 

3. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 

4. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 

รวม  318,119,949 เสียง 100.00 

  

5.3  แต่งตั้ง นางสาววนิดา ดาราฉาย ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั   พิจารณาแลว้เห็นว่า นางสาววนิดา ดาราฉาย มีคุณสมบติัเหมาะสมและ
ปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวใน
หนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 
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 จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการ ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

 ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้ง นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการและผูช่้วยประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย  318,119,949 เสียง 100.00 

2. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 

3. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 

4. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 

รวม  318,119,949 เสียง 100.00 

 

นางสาวอรอนงค ์เพง็แดง ผูด้  าเนินการประชุม  เชิญกรรมการท่ีตอ้งออกจากวาระและถูกเสนอให้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งใหม่ทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้การประชุมอีกคร้ังหน่ึง 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ 1 ท่าน  
         ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่ากรรมการและกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ไดล้าออกจากต าแหน่งดว้ย
เหตุผลปัญหาดา้นสุขภาพ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ 1 ท่านเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษทั คือ นายมกรา โกศลัวิตร ซ่ึงเป็นผูมี้ความตั้งใจ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัฯ  พร้อมทั้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้ว่า บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
ในคร้ังน้ี  ไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัแลว้
ว่ามีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถอนัเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ 
จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น อนุมติัการแต่งตั้ง นายมกรา โกศลัวิตร ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระโดย 
ประวติัโดยละเอียดของกรรมการอิสระตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4   
 ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมติัการแต่งตั้ง นายมกรา โกศลัวิตร เป็นกรรมการอิสระ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย  318,119,949 เสียง 100.00 

2. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 

3. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 

4. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 

รวม  318,119,949 เสียง 100.00 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2564 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาโดย
ยึดตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 41 ซ่ึงก าหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงิน
รางวัล เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน คณะกรรมการเห็นสมควรก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ให้สอดคลอ้งกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัอื่น ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั
และไดเ้ปรียบเทียบกบับริษทั ท่ีมีขนาดรายไดแ้ละก าไรสุทธิใกลเ้คียงกนั โดยอตัราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุมต่อ
คร้ัง และบ าเหน็จกรรมการ ของปี 2564 เท่ากบัปี 2563 ท่ีผ่านมา ทั้งน้ี ผลตอบแทนทั้งปี จะตอ้งไม่เกินวงเงิน 5.0 ลา้นบาท 
ซ่ึงเท่ากบัปี 2563  ท่ีผา่นมา และไดผ้า่นการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  แลว้  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) เปรียบเทียบกบัปี 2563 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  
ค่าตอบแทนรายเดือน 

-ประธานคณะกรรมการ 

-รองประธานคณะกรรมการ  
-กรรมการ   

 

40,000 บาท/เดือน 

30,000 บาท/เดือน 

20,000 บาท/เดือน 

 

40,000 บาท/เดือน 

30,000 บาท/เดือน 

20,000 บาท/เดือน 

เบีย้ประชุม  
-ประธานคณะกรรมการ 

-รองประธานคณะกรรมการ 

-กรรมการ  

 

12,000 บาท/คร้ัง 

10,000 บาท/คร้ัง 

10,000 บาท/คร้ัง 

 

12,000 บาท/คร้ัง 

10,000 บาท/คร้ัง 

10,000 บาท/คร้ัง 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  
ค่าตอบแทนรายเดือน 

-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการตรวจสอบ  
-ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน   

 

30,000 บาท/เดือน 

20,000 บาท/เดือน 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

30,000 บาท/เดือน 

20,000 บาท/เดือน 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

เบีย้ประชุม  
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
-กรรมการตรวจสอบ  
-ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจาณาค่าตอบแทน  
- กรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน  

 

10,000 บาท/คร้ัง 

10,000 บาท/คร้ัง 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

10,000 บาท/คร้ัง 

10,000 บาท/คร้ัง 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

3. บ าเหน็จกรรมการ  เม่ือมีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น 
ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
บ าเหน็จตามความเหมาะสมให้กับ
กรรมการทุ กต า แห น่ ง  แต่ทั้ ง น้ี  

เม่ือมีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น 
ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
บ าเหน็จตามความเหมาะสมให้กับ
กรรมการทุ กต า แห น่ ง  แต่ทั้ ง น้ี  
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ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะตอ้งไม่เกิน
วงเงิน 5.0 ลา้นบาท 

ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะตอ้งไม่เกิน
วงเงิน 5.0 ลา้นบาท 

4. ผลประโยชน์อื่นใด  ไม่มี ไม่มี 

 

ส าหรับกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีมากกว่า 1 ต  าแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบ้ียประชุมตามต าแหน่งท่ีสูงกว่า
เพียงต าแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดท่ีไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารแลว้จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการ และกรรมการท่านใดซ่ึงไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุม จะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม 

 หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2564 โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร สภาพแวดลอ้ม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบ
กับบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษทั ท่ีมีขนาดรายได้และก าไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดย
น าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติัให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเพื่อ
พิจารณาอนุมติัต่อไป  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเร่ืองอื่นใด ผูด้  าเนินการ
ประชุม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

ผูด้  าเนินการประชุม แจง้ว่า ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงถือหุ้นนบัรวมกนัได ้ 195,998,875 หุ้น ถือว่าเป็นผูมี้
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และบ าเหน็จกรรมการในวาระน้ี จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี จึงมี
จ านวนเท่ากบั 122,121,074 เสียง 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั รายละเอียดตามท่ี
เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย  122,121,074 เสียง 100.00 

2. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 

3. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 

4. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 

รวม  122,121,074 เสียง 100.00 

  

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ทุกปี และโดยการเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ของรายงานประจ าปี 2563   คณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัที่ปฏิบติัหนา้ท่ีสอบบญัชีของบริษทั เป็นปี 9 
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เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัและบริษทัย่อย ในรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยผูส้อบบัญชีทั้ง 4 ท่าน
ดา้นล่าง ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้กบับริษทั  โดยมีรายช่ือผูล้งนามตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 

ท่ี ช่ือผูส้อบบญัชี 
ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 

จ านวนปีในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

เป็นผูส้อบบญัชี 

ให้บริษทั  
1    นายประวิทย ์   วิวรรณธนานุตร์ 4917 6 

2    นายเทอดทอง    เทพมงักร 3787 5 

3    นางสาวชุติมา    วงษศ์ราพนัธ์ชยั 9622 6 

4    นายบุญเกษม   สารกล่ิน 11888 3 

 

เปรียบเทียบค่าสอบบญัชีปี 2563 และปี 2564 ของบริษทั พีวี ออดิท จ ากดั                 
                                                                                                                                       หน่วย  : บาท 

ปี 
ค่าสอบทานสาม

ไตรมาส 

ค่าตรวจสอบ
ประจ าปี 

รวมเงินค่าสอบ
บญัชี 

ค่าใชจ้่ายอื่น 

2563 930,000.00 1,870,000.00 2,800,000.00 ตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

2564 960,000.00 1,880,000.00 2,840,000.00 ตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

ทั้งน้ีในกรณีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั จดัหา ผูส้อบบญัชี
ท่านอื่น ภายในส านกังานเดียวกนั เป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบญัชี และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทั แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ซ่ึงผูส้อบบญัชีผูล้งนามตรวจสอบมิไดมี้ความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สีย
กบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 พร้อมกนัน้ี คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ของ บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 
2,840,000.00 บาท ต่อปี  ซ่ึงค่าสอบบญัชีดงักล่าว เป็นอตัราท่ีใกลเ้คียงกบับริษทัอื่น ท่ีมีขนาดและลกัษณะธุรกิจใกลเ้คียงกนั   

 ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการซกัถามรายละเอียด หรือมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ืองอื่นใดเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

 ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่านจากบริษทั พีวี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ยประจ าปี 2564 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือผูส้อบบญัชีท่านอืน่ ภายในส านกังานเดียวกนั  
เป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแทน
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และอนุมติัค่าสอบบญัชี เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,840,000.00 บาท ต่อปี ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย  318,119,949 เสียง 100.00 

2. ไม่เห็นดว้ย                                                   0 เสียง                                                      0.00 

3. งดออกเสียง                                                  0 เสียง                                                      0.00 

4. บตัรเสีย                                                   0 เสียง                                                      0.00 

รวม  318,119,949 เสียง 100.00 
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วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ ถา้มี 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติมหรือไม่  
ปรากฎไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมท่านใดสอบถามและให้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  จึงเรียนเชิญประธานท่ีประชุม กล่าวปิด
การประชุม 

  ผศ.ดร. พิบูลย ์ ลิมประภทัร  ประธานท่ีประชุม  กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริษทั ท่ีไดม้อบ
ความไวว้างใจให้ คณะกรรมการบริษทั บริหารกิจการของบริษทัฯ ต่อไป และขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุ้น และผูมี้
เกียรติทุกท่าน ท่ีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในคร้ังน้ี รวมถึงขอบคุณทีมงานทุก
ท่านท่ีร่วมแรงร่วมใจกนัท าหน้าท่ี จนภารกิจคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีกิจการท่ีจะหารืออีก 
ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านดูแลสุขภาพ  
 

 

 ปิดประชุมเวลา 15.00 น.  
 

 

       
      ลงช่ือ.....................................................ประธานท่ีประชุม 

                     (ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร) 
                                     กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ               

 

            

 

  

      ลงช่ือ....................................................เลขานุการท่ีประชุม 

                     (นางสาววนิดา ดาราฉาย) 
                 กรรมการและเลขานุการบริษทั 



  

 

 ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ลำดับท่ี 3 

ประวัติกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระ 

 

ชื่อ-ชื่อสกุล   นายธงไชย   แพรรังส ี  

อายุ    69  ป� 

วุฒิการศึกษา   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรยีนนิดาบริหารธุรกิจ 

ผ$านการอบรม   Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) 

ตำแหน$งงานในป(จจุบัน  ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร และกรรมการ 

 

ประวัติการทำงานและตำแหน$งงานในป(จจบัุน 
การดำรงตำแหน$งในกิจการ ท่ีเป+นบริษัทจดทะเบียน  
2559 – ป?จจุบัน   ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) 

2557 – 2559   ท่ีปรึกษาผู�บรหิาร บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) 

2555 – 2557   รักษาการประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร และกรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) 

2549 - 2555   ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหน$งในกิจการ ท่ีไม$ใช$บริษัทจดทะเบียน 
2549 – ป?จจุบัน   กรรมการ บริษัท เดอะเครน เซอรJวิส จำกัด 

2539 – ป?จจุบัน   กรรมการ บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟทJ จำกัด 

2537 – ป?จจุบัน   กรรมการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด 

2535 – ป?จจุบัน   กรรมการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด 

การดำรงตำแหน$งเป+นกรรมการ/ผู/บริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจทำให/เกิดความขัดแย/งทางผลประโยชน2 หรือมีสภาพเป+นการ
แข$งขันทางธุรกจิกับบริษัท  ไม�ม ี
 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต$งต้ัง กรรมการบริษัท 
หลักเกณฑ2และวิธีการสรรหา ผ�านการพิจารณากลั่นกรองจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค �าตอบแทนคร ั ้ งท ี ่  2/2565 โดยพิจารณาจากประสบการณJ ความรู�  

ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงพิจารณาตาม

ข�อกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยJและตลาดหลักทรัพยJ 

การถือหุ/นในบริษัท   ร�อยละ 18.06 ( ณ 30/12/64) 
จำนวนวาระการดำรงตำแหน$ง / ป: 6 วาระ / 16 ป� 4 เดือน  
ประวัติการเข/าร$วมประชุม  ในรอบป� 2564 เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง 
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ป:ท่ีผ$านมา ไม�ม ี
การมี / ไม$มีส$วนได/เสียในทุกระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชุมสามัญผู/ถือหุ/นประจำป: 2565 :  
เปYนกรรมการท่ีจะต�องออกจากตำแหน�งกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือได�ว�าเปYนผู�มสี�วนได�เสียธรรมดาในการพิจารณา
วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกำหนดออกจากตำแหน�งตามวาระ 
 



  

 

 

ประวัติกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระ 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล นายวัชรินทรJ  ดวงดารา 
อายุ    62  ป� 
วุฒิการศึกษา   นิติศาสตรJบัณฑิต (มธ.)  

เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา) 
    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตรJ) 
ผ$านการอบรม   Director Accreditation Program (DAP) year 2004 (IOD)  
    Director Certification Program (DCP) year 2006 (IOD) 
ตำแหน$งงานในป(จจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค�าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
 

ประวัติการทำงานและตำแหน$งงานในป(จจบัุน 

การดำรงตำแหน$งในกิจการ ท่ีเป+นบริษัทจดทะเบียน 

    ทนายความ / ท่ีปรึกษากฎหมาย 

    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ชูไก 

    ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน บมจ.ชูไก 

    กรรมการตรวจสอบ  บมจ.เพ่ิมสินสตีลเวิคสJ     

2556 – 2558    SVP – งานคดีพิเศษ ธนาคารไทยพาณิชยJ จำกัด (มหาชน) 
2554 – 2556    SVP – สายงานกฎหมาย บมจ.บัตรกรุงไทย 
2551 – 2554   SVP – สายงานคดี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
2535 – 2538   VP – สำนักกรรมการผู�จัดการ  บงล.เอกชาต ิ
2525 -  2535   VP – กฎหมาย บงล.ธนชาต ิ
การดำรงตำแหน$งในกิจการ ท่ีไม$ใช$บริษัทจดทะเบียน  
 2547 –  2551   ทนายความ สนง.กฎหมาย ลีกัล ไลนJ 
2542 –  2547   กรรมการบริหารด�านกฎหมาย บรษัิท เอเซียรีคอฟเวอรี่ แมเนจเม�นทJ จำกัด 
2538 –  2542   กรรมการผู�จดัการ บริษัท เอ็ม-ไทย แอสเซท แมเนจเม�นทJ จำกัด 
การดำรงตำแหน$งเป+นกรรมการ/ผู/บริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจทำให/เกิดความขัดแย/งทางผลประโยชน2 หรือมีสภาพเป+นการ
แข$งขันทางธุรกจิกับบริษัท  ไม�ม ี
 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต$งต้ัง กรรมการ และกรรมการอิสระ 
หลักเกณฑ2และวิธีการสรรหา ผ�านการพิจารณากลั่นกรองจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค �าตอบแทนคร ั ้ งท ี ่  2/2565 โดยพิจารณาจากประสบการณJ ความรู�  

ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงพิจารณาตาม

ข�อกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยJและตลาดหลักทรัพยJ 

การถือหุ/นในบริษัท   ไม�มี  



  

 

จำนวนวาระการดำรงตำแหน$ง / ป: 6 วาระ / 15 ป� 6 เดือน 
การเข/าร$วมประชุมป: 2564 1. เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการบริษัท   9/9 ครั้ง 
 2. เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง 
 3. เข�าร�วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 3/3 ครั้ง 
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ป:ท่ีผ$านมา ไม�ม ี
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบัติดังต�อไปน้ี ตามหลักเกณฑJในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัท 

1) เปYนบุคคลท่ีถือหุ�นในบริษัท ฯ ไม�เกินร�อยละ 5 ของจำนวนหุ�นท่ีมีสทิธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท ฯ 

2) ไม�มสี�วนร�วมในการบริหารงาน รวมท้ังไม�เปYนลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจำ หรือเปYนผู�มีอำนาจ

ในการควบคุมของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร�วม หรือเปYนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง โดยต�องไม�มี

ความสัมพันธJ ในลักษณะดังกล�าวมาแล�วเปYนเวลาไม�น�อยกว�า 1 ป� ก�อนได�รับการแต�งตั้งเปYนกรรมการอิสระ 

3) ไม�มีความสมัพันธJทางธุรกิจ ไม�มีผลประโยชนJหรือส�วนได�เสยี ไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อมท้ังในการเงินและการ

บริหารงานของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร�วม หรือผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือเปYนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งใน

ลักษณะท่ีอาจทำให�ขาดความเปYนอิสระ โดยต�องไม�มผีลประโยชนJหรือส�วนได�เสียในลักษณะดังกล�าวมาแล�วเปYนเวลา

ไม�น�อยกว�า 1 ป� ก�อนได�รับการแต�งตั้งเปYนกรรมการอิสระ  

4) ไม�เปYนญาตสินิทกับผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท ฯ หรือบรษัิทในเครือ บริษัทร�วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย�ง และไม�ได�รับแต�งตั้งเปYนตัวแทน เพ่ือรักษาผลประโยชนJของกรรมการ ผู�บริหาร หรือผู�หุ�นรายใหญ� 

5) เปYนบุคคลท่ีมคีวามรู� ประสบการณJ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นได�โดยอิสระ ไม�อยู�ภายใต�

อิทธิพลของกลุ�มบุคคลใด ๆ   

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ เท�ากับข�อกำหนดข้ันต่ำ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยJและตลาด
หลักทรัพยJแห�งประเทศไทย  

ข/อมูลการดำรงตำแหน$งกรรมการอิสระ 
1) ไม�มีความสมัพันธJทางครอบครัวกับผู�บริหาร หรือผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัทหรือบริษัทย�อย 

2) ไม�มีความสมัพันธJกับบริษัท บริษัทย�อย บริษัทร�วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งในป?จจุบันหรือในช�วง 2  ป�ท่ี

ผ�านมา  

 ไม�เปYนกรรมการท่ีมสี�วนร�วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ�าง หรอืท่ีปรึกษา ท่ีได�รับเงินเดือนประจำ 

 ไม�เปYนผู�ให�บริการทางวิชาชีพ เช�นผู�สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 

 ไม�มีความสมัพันธJทางธุรกิจท่ีมีนัยสำคัญ อันอาจมผีลทำให�ไม�สามารถทำหน�าท่ีได�อย�างเปYนอิสระ  

การมี / ไม$มีส$วนได/เสียในทุกระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชุมสามัญผู/ถือหุ/นประจำป: 2565 :  

เปYนกรรมการท่ีจะต�องออกจากตำแหน�งกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือได�ว�าเปYนผู�มสี�วนได�เสียธรรมดาในการพิจารณา

วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกำหนดออกจากตำแหน�งตามวาระ 

 

 

 



  

 

ประวัติกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระ 

ช่ือ-ช่ือสกุล   นางสาวจันทรJจิรา   แพรรังสี  

อายุ    41 ป�   

วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท  

สาขา Organizational change and development, Hawaii Pacific University 

ผ�านการอบรม   Director Accreditation Program (DAP) year 2006  (IOD) 

    Director Certification Program (DCP) Class 167/2012 (IOD) 

    หลักสตูรเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (บจก.ไวทJ เฮอริเทจ) 

    การสร�างจิตสำนึกของพนักงาน ด�านความปลอดภัยในการทำงาน  

(บจก.พี.เอ็ม.ซี.อคาเดมิค กรุtป)  

เทคนิคการเจรจาต�อรองอย�างมืออาชีพ รุ�นท่ี 4 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ)  

ตำแหน$งงานในป(จจุบัน  ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการ 

ประวัติการทำงานและตำแหน$งงานในป(จจบัุน 
กิจการท่ีเป+นบริษัทจดทะเบียน  
ป?จจุบัน    ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร บริษัท ชูไก จำกัด  (มหาชน) 

2556 – ป?จจุบัน   กรรมการผู�มีอำนาจ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) 

กิจการท่ีไม$ใช$บริษัทจดทะเบียน 
2556 - ป?จจุบัน   กรรมการผู�มีอำนาจ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด 

2556 – ป?จจุบัน   กรรมการผู�มีอำนาจ บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด 

2556 – 2560   กรรมการผู�จดัการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด 

2549 – 2556   กรรมการผู�จดัการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด 

การดำรงตำแหน$งเป+นกรรมการ/ผู/บริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจทำให/เกิดความขัดแย/งทางผลประโยชน2 หรือมีสภาพเป+นการ
แข$งขันทางธุรกจิกับบริษัท  ไม�ม ี
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต$งต้ัง กรรมการบริษัท 
หลักเกณฑ2และวิธีการสรรหา ผ�านการพิจารณากลั่นกรองจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค �าตอบแทนคร ั ้ งท ี ่  2/2565 โดยพิจารณาจากประสบการณJ ความรู�  

ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงพิจารณาตาม

ข�อกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยJและตลาดหลักทรัพยJ 

การถือหุ/นในบริษัท    ร�อยละ 4.08 (ณ 30/12/64) 

จำนวนวาระการดำรงตำแหน�ง/ป� 4 วาระ / 8 ป�  11 เดือน 

ประวัติการเข�าร�วมประชุม   ในรอบป� 2564 เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/9 ครั้ง 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ป:ท่ีผ$านมา   ไม�ม ี

การมี / ไม$มีส$วนได/เสียในทุกระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชุมสามัญผู/ถือหุ/นประจำป: 2565 :  
เปYนกรรมการท่ีจะต�องออกจากตำแหน�งกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือได�ว�าเปYนผู�มสี�วนได�เสียธรรมดาในการพิจารณา
วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกำหนดออกจากตำแหน�งตามวาระ 



  

 

                                                                             
ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ลำดับท่ี 4 

ข�อบังคับของบริษัท ส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น    

หมวดท่ี 6 การประชุมผู/ถือหุ/น 
 
ข�อ 43. คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเปYนการประชุมสามัญประจำป� ภายในสี่เดือน นับแต�วันสิ้นสุดของรอบ

ป�บัญชีของบริษัท การประชุมผู�ถือหุ�นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล�าวแล�วให�เรียกว�าการประชุมวิสามญั 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเปYนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได�สดุแต�จะเห็นสมควร หากผู�ถือหุ�นรวมกันนับ

จำนวนหุ�นได�ไม�น�อยกว�าหน่ึงในห�าของจำนวนหุ�นท่ีจำหน�ายได�ท้ังหมด หรือผู�ถือหุ�นไม�น�อยกว�ายีส่ิบห�าคน ซ่ึงมีหุ�น
นับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าหน่ึงในสบิ (1/10) ของจำนวนหุ�นท่ีจำหน�ายได�ท้ังหมด จะเข�าช่ือกันทำหนังสือขอให�
คณะกรรมการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเปYนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได� แต�ต�องระบุเหตุผลในการท่ีขอให�เรียกประชุม
ไว�ให�ชัดเจนในหนังสือดังกล�าวด�วย ในกรณเีช�นน้ีคณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นภายในหน่ึงเดือนนับ
แต�วันได�รับหนังสือจากผู�ถือหุ�น 

 
ข�อ 44. ในการเรียกประชุมผู�ถือหุ�น ให�คณะกรรมการจัดทำเปYนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุมและเรื่องท่ีจะเสนอต�อท่ีประชุม พร�อมด�วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให�ชัดเจนว�าเปYนเรือ่งท่ีเสนอเพ่ือ
ทราบ เพ่ืออนุมัต ิหรือเพ่ือพิจารณา แล�วแต�กรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล�าว และจัดส�งให�ผู�
ถือหุ�น และนายทะเบียนทราบไม�น�อยกว�าเจ็ดวัน ก�อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล�าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพJ
ติดต�อกันสามวันก�อนวันประชุมไม�น�อยกว�าสามวัน 

 
ข�อ 45. ในการประชุมผู�ถือหุ�น ผู�ถือหุ�นจะมอบฉันทะให�ผู�อ่ืนเข�าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได� การมอบฉันทะ

จะต�องทำเปYนหนังสือลงลายมือช่ือผู�มอบฉันทะ และทำตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดโดยให�
มอบแก�ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกำหนดไว� ณ สถานท่ีประชุมก�อนผู�รบัมอบฉันทะเข�า
ประชุม และอย�างน�อยให�มีรายการดังต�อไปน้ี 
ก. จำนวนหุ�นท่ีผู�มอบฉันทะน้ันถืออยู� 
ข. ช่ือผู�รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะให�เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ข�อ 46. ในการประชุมผู�ถือหุ�น ต�องมีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น (ถ�ามี) มาประชุมไม�น�อยกว�ายีส่บิห�าคนหรือไม�

น�อยกว�าก่ึงหน่ึงของจำนวนผู�ถือหุ�นท้ังหมด แล�วแต�จำนวนใดจะน�อยกว�ากัน และต�องมีหุ�นนับรวมกันไม�น�อยกว�าหน่ึง
ในสาม (1/3) ของจำนวนหุ�นท่ีจำหน�ายได�ท้ังหมดจึงจะเปYนองคJประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว�าการประชุมผู�ถือหุ�นครั้งใด เมื่อล�วงเวลานัดไปแล�วถึงหน่ึงช่ัวโมง จำนวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาเข�าร�วม
ประชุมไม�ครบองคJประชุมตามท่ีกำหนดไว� หากว�าการประชุมผู�ถือหุ�นได�เรียกนัด เพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ การประชุม
เปYนอันระงับไป ถ�าการประชุมผู�ถือหุ�นน้ันมิใช�เปYนการเรยีกประชุมเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ ให�นัดประชุมใหม�และให�ส�ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู�ถือหุ�นไม�น�อยกว�าเจ็ดวัน ก�อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม�บังคับว�าจะต�องครบ
องคJประชุม 

ข�อ 47. ประธานกรรมการเปYนประธานท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุม หรือไม�อาจปฏบัิติ
หน�าท่ีได� ถ�ามรีองประธานกรรมการ ให�รองประธานกรรมการเปYนประธาน ถ�าไม�มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต�ไม�
สามารถปฏิบัตหิน�าท่ีได� ให�ผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมเลือกผู�ถือหุ�นคนหน่ึงเปYนประธานในท่ีประชุม 



  

 

 
ข�อ 48. มติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�นน้ันให�ประกอบด�วยคะแนนเสียงดังต�อไปน้ี 

48.1 การวินิจฉัยช้ีขาดหรือลงมติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ให�กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม�ว�าการออก
เสียงลงคะแนนน้ันจะกระทำด�วยวิธีใด ให�นับหน่ึงหุ�นเปYนหน่ึงเสียงเสมอ 

48.2 ในกรณีปกติ ให�ถือคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ�ามีคะแนน
เสียงเท�ากันให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปYนเสียงช้ีขาด 

48.3 ในกรณีดังต�อไปน้ี ให�ถือเสียงไม�น�อยกว�าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม
และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส�วนท่ีสำคัญให�แก�บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรบัโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเปYนของบริษัท 
(ค) การทำ แก�ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให�เช�ากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือ

บางส�วนท่ีสำคัญ การมอบหมายให�บุคคลอ่ืนเข�าจัดการธุรกิจของบรษัิท หรือ การรวม
กิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคJจะแบ�งกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก�ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหJสนธิหรือข�อบังคับของบริษัท 
(จ) การควบบริษัทหรือการเลิกบริษัท 
(ฉ) การออกหุ�นกู� 

ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นมสี�วนได�เสียเปYนพิเศษในเรื่องใด ผู�ถือหุ�นจะไม�มสีิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 

ข�อ 49. กิจการอันท่ีประชุมสามญัประจำป�พึงกระทำมีดังต�อไปน้ีเปYนอย�างน�อย 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบป�ท่ีผ�านมา 
(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 
(3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเพ่ือออกตามวาระ 
(5) แต�งตั้งผู�สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค�าสอบบัญชีของบริษัท 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 

 
ข�อ 50. บริษัทต�องยื่นบัญชีรายช่ือผู�ถือหุ�นท่ีมีอยู�ในวันประชุมสามัญประจำป� โดยระบุช่ือ สญัชาติ ท่ีอยู� จำนวนหุ�นท่ีถือและ

เลขท่ีใบหุ�นต�อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดภายในหน่ึงเดือน นับแต�วันเสร็จการประชุม 
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อากรแสตมปv 20 บาท 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ 
       เขียนท่ี .................................................................. 
       วันท่ี ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............ 

(1) ข�าพเจ�า ...................................................................................................... สัญชาติ ................................................. อยู�บ�านเลขท่ี 
........................................ ถนน ................................................ ตำบล / แขวง ............................................................ อำเภอ / เขต 
............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณียJ ....................... 

(2) เปYนผู�ถือหุ�นของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ�นจำนวนท้ังส้ินรวม ....................... หุ�น และออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ .................. เสียง ดังน้ี 
หุ�นสามัญ .................................. หุ�น  ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ ........................... เสียง 
หุ�นบุริมสิทธิ ............................... หุ�น  ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ ........................... เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให� 
(1) ................................................................. อายุ .................. ป� อยู�บ�านเลขที่ ................................................. ถนน 

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

....................................................... รหัสไปรษณียJ ....................... หรือ 

(2) ................................................................. อายุ .................. ป� อยู�บ�านแลขที่ ................................................. ถนน 
.......................................... ตำบล / แขวง ............................................................ อำเภอ / เขต ............................................ จังหวัด 
....................................................... รหัสไปรษณียJ ....................... หรือ 

(3) ................................................................. อายุ .................. ป� อยู�บ�านแลขที่ ................................................. ถนน 
.......................................... ตำบล / แขวง ............................................................ อำเภอ / เขต ............................................ จังหวัด 
....................................................... รหัสไปรษณียJ .......................   
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปYนผู�แทนของข�าพเจ�าเพื่อเข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2565 
ในวันท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. เปYนการประชุม Online ผ�านโปรแกรม IR PLUS AGM 
 กิจการใดท่ีผู�รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมน้ันให�ถือเสมือนว�าข�าพเจ�าได�กระทำเองทุกประการ  
 

ลงช่ือ  ผู�มอบฉันทะ 
 (                                                                          )  
   
ลงช่ือ  ผู�รับมอบฉันทะ 
 (                                                                          )  
   
ลงช่ือ  ผู�รับมอบฉันทะ 
 (                                                                          )  
   
ลงช่ือ  ผู�รับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  
 
 
หมายเหตุ  
1 ผู�ถือหุ�นที่มอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปYนผู�เข�าร�วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม�สามารถแบ�งแยก

จำนวนหุ�นให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได� 
2 ผู�ถือหุ�นจะต�องมอบฉันทะเท�ากับจำนวนหุ�นท่ีถือโดยไม�สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส�วนน�อยกว�าจำนวนท่ีถือไว�ได� 



  

 

แบบ ข 

อากรแสตมปv 20 บาท 
แบบหนังสือมอบฉันทะ 

       เขียนท่ี .................................................................. 
       วันท่ี ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............ 

(1) ข�าพเจ�า ............................................................................................... สัญชาติ ....................................................... อยู�บ�านเลขท่ี 
........................................ ถนน ................................................ ตำบล / แขวง .................................................................. อำเภอ / เขต 
............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณียJ ....................... 

(2) เปYนผู�ถือหุ�นของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ�นจำนวนท้ังส้ินรวม ....................... หุ�น และออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ .................. เสียง ดังน้ี 
หุ�นสามัญ .................................. หุ�น  ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ ........................... เสียง 
หุ�นบุริมสิทธิ ............................... หุ�น  ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ ........................... เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให� 

(1) .......................................................................... อายุ ............... ป� อยู�บ�านแลขที่ ............................................. ถนน 
.......................................... ตำบล / แขวง ................................................... อำเภอ / เขต .............................................................. จังหวัด 
....................................................... รหัสไปรษณียJ ....................... หรือ 

(2) .......................................................................... อายุ ............... ป� อยู�บ�านแลขที่ ............................................. ถนน 
.......................................... ตำบล / แขวง ................................................... อำเภอ / เขต .............................................................. จังหวัด 
....................................................... รหัสไปรษณียJ ....................... หรือ 

(3) .......................................................................... อายุ ............... ป� อยู�บ�านแลขที่ ............................................. ถนน 
.......................................... ตำบล / แขวง ................................................... อำเภอ / เขต .............................................................. จังหวัด 
....................................................... รหัสไปรษณียJ .......................  
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปYนผู�แทนของข�าพเจ�าเพื่อเข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2565 
ในวันท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. เปYนการประชุม Online ผ�านโปรแกรม IR PLUS AGM  
ข�าพเจ�าขอมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

 วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2564 เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2564 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

   เห็นด�วย  ไม�เห็นด�วย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับทราบแถลงผลการดำเนินงานในรอบป� 2564 และรับรองรายงานประจำป� 
 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

   เห็นด�วย  ไม�เห็นด�วย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

   เห็นด�วย  ไม�เห็นด�วย  งดออกเสียง 
 
 
 
 
 



  

 

 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป� 2564 เปYนเงินสำรองตามกฎหมาย   และงดการจ�ายเงินป?นผลสำหรับ
ผลการดำเนินงาน ประจำป� 2564 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

   เห็นด�วย  ไม�เห็นด�วย  งดออกเสียง 
 
 วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาแต�งต้ังกรรมการใหม�แทนกรรมการท่ีครบกำหนดออกจากตำแหน�งตามวาระ  

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�า แต�งต้ังกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการใหม�
ท้ังชุด ตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า กับการแต�งต้ังกรรมการบางรายดังน้ี 
  1. นายธงไชย แพรรังสี  

 เห็นด�วย  ไม�เห็นด�วย  งดออกเสียง 
2. นายวัชรินทรJ ดวงดารา  

 เห็นด�วย  ไม�เห็นด�วย  งดออกเสียง 
3. นางสาวจันทรJจิรา แพรรังสี 

 เห็นด�วย  ไม�เห็นด�วย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติกำหนดค�าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำป� 2565 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 
   เห็นด�วย  ไม�เห็นด�วย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแต�งต้ังผู�สอบบัญชี และกำหนดค�าสอบบัญชี ประจำป�  2565 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

   เห็นด�วย  ไม�เห็นด�วย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ�ามี) 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

   เห็นด�วย  ไม�เห็นด�วย  งดออกเสียง 
 

(4) การลงคะแนนเสียงของผู�รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม�เปYนไปตามที่ระบุไว�ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให�ถือว�าการลงคะแนนเสียงน้ัน
ไม�ถูกต�องและไม�ใช�เปYนการลงคะแนนเสียงของข�าพเจ�าในฐานะผู�ถือหุ�น 

(5) ในกรณีที่ที่ข�าพเจ�าไม�ได�ระบุความประสงคJในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว�หรือระบุไว�ไม�ชัดเจนหรือกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว�ข�างต�น รวมถึงกรณีที่มีการแก�ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข�อเท็จจริงประการใด ให�ผู�รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
กิจการใดที่ผู�รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว�นแต�กรณีที่ผู�รับมอบฉันทะไม�ออกเสียงตามที่ข�าพเจ�าระบุในหนังสือมอบฉันทะ     ให�ถือ
เสมือนว�าข�าพเจ�าได�กระทำเองทุกประการ  
 
 
 
 
 
 



  

 

ลงช่ือ  ผู�มอบฉันทะ 
 (                                                                          )  
   
   
ลงช่ือ  ผู�รับมอบฉันทะ 
 (                                                                          )  
   
   
ลงช่ือ  ผู�รับมอบฉันทะ 
 (                                                                          )  
   
   
ลงช่ือ  ผู�รับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  
 
 
หมายเหตุ  
1 ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปYนผู�เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม�สามารถแบ�งแยกจำนวน

หุ�นให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได� 
2 ในกรณีที่วาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว�าวาระท่ีระบุไว�ข�างต�น ผู�มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได�ในใบประจำต�อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข ตามแนบ 



  

 

ใบประจำต$อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
การมอบฉันทะในฐานะเปYนผู�ถือหุ�นของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) 

 
 ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. เปYนการประชุม Online ผ�านโปรแกรม IR 
PLUS AGM 

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

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

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

   เห็นด�วย  ไม�เห็นด�วย  งดออกเสียง 
 
 วาระท่ี ....................... เร่ือง ............................................................. 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

 เห็นด�วย  ไม�เห็นด�วย  งดออกเสียง 
 

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

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

   เห็นด�วย  ไม�เห็นด�วย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี ....................... เร่ือง ............................................................. 
 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

 เห็นด�วย  ไม�เห็นด�วย  งดออกเสียง 
 

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

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

   เห็นด�วย  ไม�เห็นด�วย  งดออกเสียง 
 



  

 

แบบ ค 

อากรแสตมปv 20 บาท 
แบบหนังสือมอบฉันทะ 

       เขียนท่ี .................................................................. 
       วันท่ี ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............ 

(1) ข�าพเจ�า .................................................................................................................................................................. สำนักงานต้ังอยู�
เลขที่ ............................... ถนน ........................................................ ตำบล / แขวง .................................................... อำเภอ / เขต 
............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณียJ ....................... 
ในฐานะผู�ประกอบธุรกิจเปYนผู�รับฝากและดูแลหุ�น (Custodian) ให�กับ ..................................................................................................... ซ่ึงเปYนผู�
ถือหุ�นของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) 
โดยถือหุ�นจำนวนท้ังส้ินรวม ................................... หุ�น และออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ ........................... เสียง ดังน้ี 
หุ�นสามัญ .................................. หุ�น  ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ ........................... เสียง 
หุ�นบุริมสิทธิ ............................... หุ�น  ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ ........................... เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให� 

(1) ..................................................................................................................... อายุ ....................................... ป� อยู�บ�านแลขท่ี 
........................................... ถนน ...................................................... ตำบล / แขวง ...................................................... อำเภอ / เขต 
............................................ จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณียJ ....................... หรือ 

(2) ..................................................................................................................... อายุ ....................................... ป� อยู�บ�านแลขท่ี 
........................................... ถนน ...................................................... ตำบล / แขวง ...................................................... อำเภอ / เขต 
............................................ จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณียJ ....................... หรือ 

(3) ..................................................................................................................... อายุ ....................................... ป� อยู�บ�านแลขท่ี 
........................................... ถนน ...................................................... ตำบล / แขวง ...................................................... อำเภอ / เขต 
............................................ จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณียJ .......................  
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปYนผู�แทนของข�าพเจ�าเพื่อเข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2565 
ใน  วันท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. เปYนการประชุม Online ผ�านโปรแกรม IR PLUS AGM 

(3) ข�าพเจ�าขอมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเข�าร�วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี 

 มอบฉันทะตามจำนวนหุ�นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได� 

 มอบฉันทะบางส�วน คือ 

  หุ�นสามัญ .................................. หุ�น  ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ ......................... เสียง 

  หุ�นบุริมสิทธิ์ ............................... หุ�น  ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ ......................... เสียง 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได�ทั้งหมด ....................................................... เสียง 

(4) ข�าพเจ�าขอมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

 วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2564 เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2564 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

   เห็นด�วย .............. เสียง  ไม�เห็นด�วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 

 วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับทราบแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบป� 2564 และรับรองรายงานประจำป� 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

   เห็นด�วย .............. เสียง  ไม�เห็นด�วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 
 
 
 



  

 

 วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

   เห็นด�วย .............. เสียง  ไม�เห็นด�วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 
 วาระที่ 4  เรื่อง พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป� 2564 เปYนเงินสำรองตามกฎหมาย  และงดการจ�ายเงินป?นผลสำหรับ
ผลการดำเนินงาน ประจำป� 2564 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

   เห็นด�วย .............. เสียง  ไม�เห็นด�วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 

 วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาแต�งต้ังกรรมการใหม�แทนกรรมการท่ีครบกำหนดออกจากตำแหน�งตามวาระ  

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�า แต�งต้ังกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการใหม�
ท้ังชุด ตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า กับการแต�งต้ังกรรมการบางรายดังน้ี 
  1.  นายธงไชย แพรรังสี  

 เห็นด�วย .............. เสียง  ไม�เห็นด�วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
2.  นายวัชรินทรJ ดวงดารา 

 เห็นด�วย .............. เสียง  ไม�เห็นด�วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
3. นางสาวจันทรJจิรา แพรรังสี 
 เห็นด�วย .............. เสียง  ไม�เห็นด�วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

 

 วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติกำหนดค�าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำป� 2565 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

   เห็นด�วย .............. เสียง  ไม�เห็นด�วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 

 วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแต�งต้ังผู�สอบบัญชี และกำหนดค�าสอบบัญชี ประจำป� 2565 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

   เห็นด�วย .............. เสียง  ไม�เห็นด�วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 

 วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ�ามี) 
 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

   เห็นด�วย .............. เสียง  ไม�เห็นด�วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู�รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม�เปYนไปตามที่ระบุไว�ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให�ถือว�าการลงคะแนนเสียงน้ัน
ไม�ถูกต�องและไม�ถือเปYนการลงคะแนนสียงของผู�ถือหุ�น 

(6) ในกรณีที่ข�าพเจ�าไม�ได�ระบุความประสงคJในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว�หรือระบุไว�ไม�ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว�ข�างต�น รวมถึงกรณีที่มีการแก�ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข�อเท็จจริงประการใด ให�ผู�รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 
 



  

 

กิจการใดที่ผู�รับมอบฉันทะได�กระทำไปในการประชุม เว�นแต�กรณีที่ผู�รับมอบฉันทะไม�ออกเสียงตามที่ข�าพเจ�าระบุไว�ในหนังสือมอบฉันทะ ให�ถือ
เสมือนว�าข�าพเจ�าได�กระทำเองทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ  ผู�มอบฉันทะ 
 (                                                                          )  
   
   
ลงช่ือ  ผู�รับมอบฉันทะ 
 (                                                                          )  
   
   
ลงช่ือ  ผู�รับมอบฉันทะ 
 (                                                                          )  
   
   
ลงช่ือ  ผู�รับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  
 
 
หมายเหตุ  
1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช�เฉพาะกรณีที่ผู�ถือหุ�นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเปYนผู�ลงทุนต�างประเทศและแต�งตั้งให�คัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเปYนผู�รับฝากและดูแลหุ�นให�เท�าน้ัน 
2 หลักฐานท่ีต�องแนบพร�อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู�ถือหุ�นให�คัสโตเดียน (Custodian) เปYนผู�ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันว�าผู�ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได�รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
3 ผู�ถือหุ�นที่มอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปYนผู�เข�าร�วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม�สามารถแบ�งแยก

จำนวนหุ�นให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได� 
4 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว�าวาระที่ระบุไว�ข�างต�น ผู�มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได�ในใบประจำต�อแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



  

 

ใบประจำต$อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 
การมอบฉันทะในฐานะเปYนผู�ถือหุ�นของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) 

 
 ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. เปYนการประชุม Online ผ�านโปรแกรม IR 
PLUS AGM 

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

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

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

   เห็นด�วย .............. เสียง  ไม�เห็นด�วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 
 วาระท่ี ....................... เร่ือง ............................................................. 

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

    เห็นด�วย .............. เสียง  ไม�เห็นด�วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 

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

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

    เห็นด�วย .............. เสียง  ไม�เห็นด�วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 

 วาระท่ี ....................... เร่ือง ............................................................. 
 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

    เห็นด�วย .............. เสียง  ไม�เห็นด�วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 

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

 (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคJของข�าพเจ�า ดังน้ี 

    เห็นด�วย .............. เสียง  ไม�เห็นด�วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 
 
  



  

 

อากรแสตมปv 20 บาท 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ 
       เขียนท่ี .................................................................. 
       วันท่ี ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............ 
 ข�าพเจ�า ...................................................................................................... สัญชาติ ......................................................... อยู�บ�านเลขท่ี 
................................................... ถนน ....................................................... ตำบล / แขวง ................................................ อำเภอ / เขต 
............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณียJ ....................... 
 เปYนผู�ถือหุ�นของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ�น ................................................ หุ�น 
ขอมอบฉันทะให� นางวีระวรรณ บุญขวัญ ในฐานะดำรงตำแหน�งเปYน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน และกรรมการ
อิสระ อายุ  52  ป� อยู�บ�านเลขท่ี  128/26 ซอยประชาอุทิศ 78/1 แขวงทุ�งครุ เขต  ทุ�งครุ   จังหวัด     กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณียJ   10140  
ซ่ึงเปYนผู�ที่ไม�มีส�วนได�เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2565 เปYนผู�แทนของข�าพเจ�าเพื่อเข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนข�าพเจ�าในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2565 ในวันพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. เปYนการประชุม Online ผ�านโปรแกรม IR 
PLUS AGM  

กิจการใดท่ีผู�รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมน้ันให�ถือเสมือนว�าข�าพเจ�าได�กระทำเองทุกประการ  
 
 
 

ลงช่ือ  ผู�มอบฉันทะ 
 (                                                                          )  
   
   
   
ลงช่ือ  ผู�รับมอบฉันทะ 

 (                                                                          )  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

 

ข/อมูลกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประกอบการมอบฉันทะ 

(กรณีมอบหมายให/กรรมการอิสระเป+นผู/รับมอบฉันทะ) 

ชื่อ-ชื่อสกุล   นางวีระวรรณ  บุญขวัญ    

ตำแหน�งป?จจุบันในบริษัท  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน  

และกรรมการอิสระ 

อายุ    52  ป�  

วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท  สาขา Finance & International Business,  

University of Wisconsin, USA. 

ผ$านการอบรม   Director Accreditation Program (DAP) year 2006  (IOD) 

Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD) 

IC License – SET 2019 

CFP (Certified Financial Planner) M1-4 (2563) 

ประวัติการทำงานและตำแหน$งงานในป(จจบัุน 

 

 

 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน กิจการอ่ืนที่ไม$ใช$บริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน$งกรรมการ/ผู/บรหิาร
ในกิจการอ่ืนที่อาจทำให/เกิดความ

ขัดแย/งทางผลประโยชน2หรือมีสภาพ
เป+นการแข$งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

จำนวน ตำแหน$ง จำนวน ตำแหน$ง 

2 

1. ท่ีปรึกษาการเงิน 

6 

1. ท่ีปรึกษาการเงิน  

ไม�มี 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
บริษัทหลักทรัพยJจัดการกองทุนรวมบัว
หลวง จำกัด 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2. ผู�จัดการการเงิน และกรรมการ  

2. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท บีบีบ ีแอนดJ วี จำกัด 

บริษัท สหมิตรถังแกtส จำกัด (มหาชน) 3. หุ�นส�วนผู�จัดการ  

  
ห�างหุ�นส�วนสามัญ ท่ีปรึกษาการเรียนรู� 
กรวิชญJ 

  4. Chief Financial Officer (CFO) 

  
 Business Consultant & Advisory 
Co., LTD. 

  5. General Manager  

  A Thai Market Co., LTD. 

  6. Analyst-Asset Management  

  
Bangkok Capital Alliance Co., 
LTD 



  

 

การถือหุ/นในบริษัท   ไม�ม ี
จำนวนวาระการดำรงตำแหน$ง / ป: 5 วาระ / 15 ป� 6 เดือน  
ประวัติการเข/าร$วมประชุม 2564 1. เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการบริษัท  9/9 ครั้ง 
    2. เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง 
    3. เข�าร�วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 3/3 ครั้ง 
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ป:ท่ีผ$านมา ไม�ม ี  
การมี / ไม$มีส$วนได/เสียพิเศษท่ีแตกต$างจากกรรมการคนอ่ืน ๆ ในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู/ถือหุ/นประจำป: 
2565 :   ไม�มี 

 

 

 


