
บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) 
กำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2556 

วนัจันทร์ที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2556 
เวลำ 14:30 น. 
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แผนที่ทำงหนีไฟ 

ทำงหนีไฟ 
ทำงหนีไฟ 

ทำงหนีไฟ 

ทำงหนีไฟ ทำงหนีไฟ 



ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 10 รำย   ณ วนัที่ 12 เมษำยน 2556 
ช่ือ – สกลุ จ ำนวนหุ้น ร้อยละของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด 

กลุ่มนำยธงไชย   แพรรังสี  329,631,250 65.09  
นำยโสรัตน์   วณชิวรำกจิ     20,454,000   4.04 
นำยชัยรัตน์   โกวทิมงคล   10,691,950   2.11 
นำงศิริรัตน์   จำรุสมบัต ิ    5,318,400   1.05 
น.ส.จุรีญำพร   แซ่โค้ว    5,153,125   1.02 
นำยสุทศัน์   หิรัญญำภินันท์   4,891,500   0.97 
นำยวชัรนนท์  ภูไพบูลยำนนท์    3,280,000   0.65 
นำยสุนทร   พฒันำตระกลู    3,306,675   0.65 
น.ส.ขวญัใจ   เหมำะประสิทธ์ิ    3,168,750   0.63 
นำยนรำทร   เอือ้เฟ้ือ    3,000,000   0.59 
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หลกักำรออกเสียงและนับคะแนน 

1. หุ้นหน่ึงหุ้นมเีสียงหน่ึงเสียง 

2.  ผู้ถอืหุ้นแต่ละท่ำนจะมคีะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นทีต่นถอืรวมกบัจ ำนวนหุ้นทีรั่บมอบฉันทะมำ 

3. ในกำรลงคะแนนแต่ละวำระน้ัน เพือ่ให้เกดิควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรนับคะแนนในแต่ละวำระ 
ขอแจ้งกำรลงคะแนนดงันี ้

 3.1  ผู้ถอืหุ้นท่ำนใดทีเ่ห็นด้วยกบัข้อเสนอแนะหรือไม่มคีวำมเห็นแสดงเป็นอย่ำงอืน่ ตำมที่
ประธำนหรือคณะกรรมกำรบริษัทเสนอ ไม่ต้องท ำเคร่ืองหมำยในบัตรลงคะแนน และไม่มีควำม
จ ำเป็นต้องยืน่บัตรลงคะแนนให้กบัเจ้ำหน้ำที่ โดยเจ้ำหน้ำทีจ่ะเกบ็รวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพำะผู้
ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่ำน้ัน 

 3.2  หำกผู้ถอืหุ้นท่ำนใดมคีวำมเห็นคดัค้ำนหรืองดออกเสียง ขอให้ท ำเคร่ืองหมำยใน บัตร
ลงคะแนน พร้อมระบุจ ำนวนหุ้นทีต่นถอืรวมกบัจ ำนวนหุ้นทีต่นได้รับมอบ ฉันทะ และส่งบัตร
ลงคะแนนให้กบัเจ้ำหน้ำที่เพือ่รวบรวมคะแนน  

4. ผลกำรนับคะแนนแต่ละวำระ จะแสดงบนจอให้กบัผู้ร่วมประชุมทรำบเป็นวำระๆ 
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วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2555 

  เมื่อวนัที่ 26 เมษำยน 2555 

วำระที ่2 พจิำรณำรับทรำบกำรแถลงผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2555 และ 

  รับรองรำยงำนประจ ำปี 

วำระที ่3 พจิำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
  ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2555 

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตัจิดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2555 เป็นเงนิส ำรอง 

  ตำมกฎหมำย 

วำระกำรประชุม 
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วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยปันผลประจ ำปี 2555 และพจิำรณำ 
  อนุมตักิำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัและเงนิสด 

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิำรลดทุนจดทะเบียนจำกเดมิ 506,250,000  
  บำทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 506,249,953 บำท โดยเป็นกำรตัด
  หุ้นสำมญัทีค่งเหลอืจำกกำรจดัสรร เพือ่รองรับกำรจ่ำยหุ้นปัน
  ผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2554 จ ำนวน 47 หุ้น มูลค่ำที่
  ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  และพจิำรณำอนุมตักิำรแก้ไขหนังสือ 
  บริคณห์สนธิ ข้อ 4  เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียน
  ของบริษัทฯ   

วำระกำรประชุม (ต่อ) 

-6 



วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบียนจำกเดมิ 506,249,953 บำท 
  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578,571,375 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ
  เพิม่ทุนใหม่จ ำนวน 72,321,422 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท 
  เพือ่รองรับหุ้นปันผล และพจิำรณำอนุมตักิำรแก้ไขหนังสือ 
  บริคณห์ สนธิ ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรเพิม่ทุนจดทะเบียน
  ของบริษัทฯ 
วำระที ่8 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรหุ้นสำมญัใหม่ทีเ่กดิจำกกำรเพิม่ทุน    
                     จดทะเบียนเพือ่รองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล  

 

   

วำระกำรประชุม (ต่อ) 
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วำระที ่9 พจิำรณำแต่งตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออก 
  จำกต ำแหน่งตำมวำระ 
วำระที่ 10 พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั 
  ประจ ำปี 2556  
วำระที ่11 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชี 
  ประจ ำปี 2556 
วำระที ่12 พจิำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำมี)  
 

วำระกำรประชุม (ต่อ) 
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คณะกรรมกำรบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) 
1. ผศ.ดร.พบูิลย์ ลมิประภทัร ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอสิระ 

2. นำยธงไชย  แพรรังสี กรรมกำร /รองประธำนกรรมกำร /รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

3. นำยวชัรินทร์ ดวงดำรำ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 

4. นำยสุรินทร์ เปรมอมรกจิ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 

5. นำยเจษฎำ พรหมจำต กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 

6. นำงวรีะวรรณ บุญขวญั กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 

7. นำยช ำนำญ งำมพจนวงศ์ กรรมกำร / รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร   

8. นำงสำวนทีพร ดวงสวสัดิ์ กรรมกำร / ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

9. นำงสำวจิรำภรณ์ แพรรังสี กรรมกำร / ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

10. นำงสำวจันทร์จิรำ แพรรังสี กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำรบริษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จ ำกดั 

11. นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย กรรมกำร / เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทั 
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วำระที ่1  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้น 
  ประจ ำปี 2555 เมื่อวนัที่ 26 เมษำยน 2555 
 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : พจิำรณำแล้วเห็นว่ำรำยงำนกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2555 ได้บันทึก
รำยงำนกำรประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นพจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว 
 

วำระกำรประชุม 
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วำระที่ 2  พิจำรณำรับทรำบแถลงผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2555
  และรับรองรำยงำนประจ ำปี 

(รำยละเอียดตำมรำยงำนประจ ำปี 2555 หน้ำที่ 53 ถึงหน้ำที่ 54 กำร
วเิครำะห์ฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำน) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบกำร
แถลงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2555  โดยรำยละเอยีดปรำกฏ
อยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมคร้ังนีแ้ล้ว ตำมส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่3 

วำระกำรประชุม 
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ผลกำรด ำเนินงำนปี 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 
จ ำนวน (ล้ำนบำท) 

0 

300 
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900 

1,200 

1,500 

รำยได้รวม ต้นทุนขำย ก ำไรขั้นต้น ก ำไรสุทธิ 

1,276.5 

893.3 

383.1 

191.7 

956.4 

653.2 

303.2 

98.7 

2555 
2554 100% 

100% 70% 

30% 

 15% 

68% 

32% 
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10% 



0 

200 

400 

600 

800 

ปี 2555 ปี 2554 

724.2 

493.2 
551.8 

350.6 

172.4 
142.6 

รำยได้จำกขำย 

ต้นทุนขำย 

ก ำไรขั้นต้น 

รำยได้จำกกำรขำยปี 2555 เปรียบเทียบ ปี 2554 

จ ำนวน (ล้ำนบำท) 

100% 

76% 

24% 

100% 

71% 

29% 
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0 

200 

400 

600 

800 

ปี 2555 ปี 2554 

642.5 

393.0 

527.1 

318.2 

115.4 74.8 

รำยได้จำกขำย 

ต้นทุนขำย 

ก ำไรขั้นต้น 

รำยได้จำกกำรขำย (Zoomlion) ปี 2555 เปรียบเทียบ ปี 2554 

จ ำนวน (ล้ำนบำท) 

100% 

82% 

18% 

100% 
81% 

19% 

-14 



0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

ปี 2555 ปี 2554 

81.7 

100.2 

24.7 
32.4 

57.0 
67.7 

รำยได้จำกขำย 

ต้นทุนขำย 

ก ำไรขั้นต้น 

รำยได้จำกกำรขำย (Used )ปี 2555 เปรียบเทียบ ปี 2554 

จ ำนวน (ล้ำนบำท) 

100% 

30% 

70% 

100% 

32% 

68% 
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รำยได้จำกกำรให้บริกำรปี 2555 เปรียบเทียบ ปี 2554 

0 

200 

400 

600 

ปี 2555 ปี 2554 

552.3 

463.2 

341.6 
302.5 

210.7 
160.7 

รำยได้จำกบริกำร 

ต้นทุนบริกำร 

ก ำไรขั้นต้น 

จ ำนวน (ล้ำนบำท) 

100% 

100% 

62% 

38% 
35% 

65% 
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0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

สินทรัพย์รวม หนีสิ้นรวม ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

2,799.5 

1,664.9 

1,134.6 

2,015.8 

1,066.7 949.1 

ปี 2555 

ปี 2554 

จ ำนวน (ล้ำนบำท) 

ฐำนะกำรเงินปี  2555 เปรียบเทียบปี 2554 
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วำระที ่3  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน
  เบ็ดเสร็จส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2555 
 

(รำยละเอยีดตำมรำยงำนประจ ำปี 2555 หน้ำที่ 55 ถงึหน้ำที่ 112) 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรอง
งบกำรเงินของบริษัท และบริษัทย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2555 ซ่ึงได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำก  นำยบรรจง พิชญ
ประสำธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 7147 แห่งบริษัท เอเอ็น
เอส ออดิท จ ำกัด  โดยผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว  

วำระกำรประชุม 
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วำระที ่4  พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2555  
  เป็นเงนิส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน  7,302,324.12 บำท 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร :  ตำมข้อบังคับบริษัทข้อ 56 ก ำหนดว่ำบริษัท
ต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำ  
ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสม (ถ้ำมี) 
จนกว่ำทุนส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ดงัน้ันเห็นสมควรให้ผู้ถอืหุ้นจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2555 ดงันี ้
ก ำไรสุทธิจ ำนวน              146,046,482.33  บำท 
อนุมตัจิดัสรรส ำรองตำม กม.(ร้อยละ 5)   7,302,324.12  บำท 
รวมเป็นเงนิส ำรองตำมกฎหมำยสะสมจ ำนวน   22,511,217.42  บำท  
หรือร้อยละ 4.45 ของทุนจดทะเบียน 

วำระกำรประชุม 
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วำระที ่5  พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยปันผลประจ ำปี 2555 และพจิำรณำ 
  อนุมตักิำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัและเงนิสด 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติกำร
จ่ำยเงนิปันผลเป็นหุ้นสำมญัและเงนิสด ดงันี ้

5.1 จ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 72,321,422 หุ้น 
มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท ให้แก่ผู้ถอืหุ้นในอตัรำ 7 หุ้นสำมัญเดมิต่อ 1 หุ้น
ปันผล รวมเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 72,321,422 บำท หรือคิดเป็นอัตรำกำร
จ่ำยเงินปันผล 0.14285714 บำทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษหุ้นต ่ำกว่ำ 7 หุ้น 
บริษัทฯจะจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดแทนกำรจ่ำยหุ้นปันผลในอัตรำหุ้นละ 
0.14285714 บำท 

 

  

วำระกำรประชุม 
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วำระที ่5  พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยปันผลประจ ำปี 2555 และพจิำรณำ 
  อนุมตักิำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัและเงนิสด (ต่อ) 

5.2  จ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอัตรำ 0.01587302 บำทต่อหุ้น เพื่อรองรับ
ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยที่เกิดจำกกำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมัญ โดยค ำนวณจำก
มูลค่ำหุ้นทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท 

ทั้ งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในรูปหุ้นสำมัญและเงินสด รวมเป็น
จ ำนวน 0.15873016 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ ต้องจ่ำยในคร้ังนีไ้ม่
เกนิ 80,357,140 บำทและเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทฯ 

 

 

  

วำระกำรประชุม 
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วำระที ่5  พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยปันผลประจ ำปี 2555 และพจิำรณำ 
  อนุมตักิำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัและเงนิสด (ต่อ) 
โดยก ำหนดกำรจ่ำยเงนิปันผล 
 ปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุ้น  :  วนัที่ 13 พฤษภำคม 2556 
 วนัทีจ่่ำยหุ้นปันผลและเงนิสด  :  วนัที่ 28 พฤษภำคม 2556 
 เงนิปันผลต่อหุ้น  :   0.14285714 บำท 
 จ ำนวนหุ้นทีม่สิีทธิได้รับเงนิปันผล  : 506,249,953 หุ้น 
 จ ำนวนเงินปันผลทั้งส้ิน  :  80,357.140 บำท 

 คดิเป็นร้อยละ 55.02 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2555  

 

  

วำระกำรประชุม 

-22 



 
วำระที ่6  พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนจำกเดิม 506,250,000
บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 506,249,953 บำท โดยเป็นกำรตัดหุ้นสำมัญที่
คงเหลอืจำกกำรจัดสรร เพือ่รองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี 2554 จ ำนวน 47 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท และอนุมัติกำร
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4  เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ
กำรลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ดงันี ้
 
 
 

 

วำระกำรประชุม 
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             เดมิ         ใหม่ 

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ ำนวน :  506,250,000 506,249,953     บำท
 แบ่งเป็น   :  506,250,000 506,249,953     หุ้น 
 มูลค่ำหุ้นละ  :  1  1       บำท
 โดยแบ่งออกเป็น   

  หุ้นสำมญั  :  506,250,000 506,249,953     หุ้น 

  หุ้นบุริมสิทธ์ิ  :  -  -        หุ้น 
ทั้งนีใ้ห้บุคคลที่คณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยในกำรจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

ทีก่รมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ กระทรวงพำณชิย์ มอี ำนำจแก้ไข และเพิม่เตมิถ้อยค ำ หรือด ำเนินกำร 

ใดๆ เพือ่ให้เป็นตำมค ำส่ังของนำยทะเบียน  
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วำระที ่7  พจิำรณำอนุมัติกำรเพิม่ทุนจดทะเบียนจำกเดิม 506,249,953 
  บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578,571,375 บำท โดยกำรออก 
  หุ้นสำมญัเพิม่ทุนใหม่จ ำนวน 72,321,422 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้ 
  หุ้นละ 1 บำท เพือ่รองรับหุ้นปันผล และอนุมตักิำรแก้ไข 
  หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบักำรเพิม่ทุนจด 
  ทะเบียนของบริษัทฯ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ
กำรเพิม่ทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้อง
กบักำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพือ่รองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล ดงันี ้
 
 
 

 

วำระกำรประชุม 
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             เดมิ         ใหม่ 

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ ำนวน :  506,249,953 578,571,375     บำท
 แบ่งเป็น   :  506,249,953 578,571,375     หุ้น 
 มูลค่ำหุ้นละ  :  1  1       บำท
 โดยแบ่งออกเป็น   

  หุ้นสำมญั  :  506,249,953 578,571,375     หุ้น 

  หุ้นบุริมสิทธ์ิ  :  -  -        หุ้น 
ทั้งนีใ้ห้บุคคลที่คณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยในกำรจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

ทีก่รมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ กระทรวงพำณชิย์ มอี ำนำจแก้ไข และเพิม่เตมิถ้อยค ำ หรือด ำเนินกำร 

ใดๆ เพือ่ให้เป็นตำมค ำส่ังของนำยทะเบียน  
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วำระที ่8  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเพือ่รองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ
กำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 72,321,422 
หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท เพือ่รองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล 
   
 
 
 

 

วำระกำรประชุม 
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วำระที ่9  พจิำรณำแต่งตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่ครบก ำหนด 
   ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 

กรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และเสนอให้ผู้ถอืหุ้น 
เลอืกตั้ง เพือ่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอกีวำระหน่ึง 

1) นำยธงไชย  แพรรังสี กรรมกำร 
2) นำยวชัรินทร์ ดวงดำรำ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ/

     กรรมกำรอสิระ 
3) นำงสำวจิรำภรณ์ แพรรังสี กรรมกำร  

วำระกำรประชุม 
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 9 

ประวตัิกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ 

ช่ือ-ช่ือสกลุ   : นำยธงไชย      แพรรังสี   

ต ำแหน่งในบริษัท : รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำร 

อำยุ  :  60 ปี  

วุฒิกำรศึกษำ : ประกำศนียบัตรวชิำชีพ 
   โรงเรียนนิดำบริหำรธุรกจิ 

 ผ่ำนกำรอบรม : Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) 

ต ำแหน่งงำนในปัจจุบัน :    รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำร 
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 9 
ประวตัิกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ 

ประวตัิกำรท ำงำน :    

 ธ.ค.2555 – ปัจจุบัน     รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำร  
    บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) 

 2548 – 2555  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำร  

    บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)    

 2549 – ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั 

 2539 – ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท เดอะเครน เฮฟวีล่ฟิท์ จ ำกดั 

 2537 – ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท เดอะเครน ระยอง จ ำกดั 

 2535 – ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จ ำกดั 
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ประวตัิกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ 

เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 9 

-31 

กำรถอืหุ้นในบริษทั :   ร้อยละ 34.46 

กจิกำรอืน่ที่อำจท ำให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 

จ ำนวนวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง / ปี  :     3 วำระ / 7 ปี  5 เดอืน 

กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2555 :  เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  9  คร้ัง จำก  10  คร้ัง 

ประวตัิกำรท ำผดิทำงกฎหมำยในระยะเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ :   ไม่มี 

 

 

 
 



เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 9 
ประวตัิกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ 

ช่ือ-ช่ือสกลุ  : นำยวชัรินทร์      ดวงดำรำ  

ต ำแหน่งในบริษัท : ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 

อำยุ  :  53 ปี 

วุฒิกำรศึกษำ : นิติศำสตร์บัณฑิต  ( มธ. ) 
   เนติบัณฑติไทย ( เนติบัณฑติยสภำ ) 
   บริหำรธุรกจิมหำบัณฑติ (  EX-MBA ม.เกษตรศำสตร์ ) 

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

ต ำแหน่งงำนในปัจจุบัน :  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 9 
ประวตัิกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ 

ประวตัิกำรท ำงำน :    

 2549 – ปัจจุบัน    ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 

       บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) 

 2547 – 2550     ที่ปรึกษำกฎหมำย ทนำยควำม กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
     ใน บมจ.หลำยแห่ง 

 2538 – 2547    บริษัทบริหำรหนี ้( AMC ) ของสถำบันกำรเงนิ 

 2525 – 2538    บงล.ธนชำติ และบงล.เอกชำติ    
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 9 
ประวตัิกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ 

กำรถอืหุ้นในบริษทั :    ไม่มี 

กจิกำรอืน่ที่อำจท ำให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 

จ ำนวนวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง / ปี  :    3 วำระ / 6 ปี  7 เดอืน 

กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2555 :    1. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  9 คร้ัง จำก 10 คร้ัง 

               2. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ   8 คร้ัง จำก 8 คร้ัง 

ประวตัิกำรท ำผดิทำงกฎหมำยในระยะเวลำ  5 ปีที่ผ่ำนมำ  :   ไม่มี 
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 9 
ประวตัิกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ 

ช่ือ-ช่ือสกลุ  :                 นำงสำวจิรำภรณ์     แพรรังสี 

ต ำแหน่งในบริษัท :                 กรรมกำร และผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

 อำยุ :                  31 ปี  

วุฒิกำรศึกษำ :                 ปริญญำตรี สำขำกำรตลำด 
                 มหำวทิยำลยัอสัสัมชัญ 

 ผ่ำนกำรอบรม :                 Director Accreditation Program (DAP) year 2006  (IOD) 

 ต ำแหน่งงำนในปัจจุบัน :           กรรมกำร 

 ประวตัิกำรท ำงำน :  

        2555 – ปัจุบนั                    กรรมกำร  บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)      
        2551 – ปัจจุบัน                  กรรมกำรผู้จดักำร บริษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จ ำกดั 
  2549 – ปัจจุบัน                  กรรมกำร บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จ ำกดั   
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 9 
ประวตัิกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ 

 
กำรถอืหุ้นในบริษทั :     ร้อยละ  4.44  

กจิกำรอืน่ที่อำจท ำให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท :  ไม่มี 

จ ำนวนวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง / ปี  :     1 วำระ /  - ปี  7  เดอืน  

กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2555 :     เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  4  คร้ัง จำก 10 คร้ัง 

ประวตัิกำรท ำผดิทำงกฎหมำยในระยะเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ :     ไม่มี 
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วำระที ่10  พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั 
   ประจ ำปี 2556 

1. ค่ำตอบแทนรำยเดอืน (บำท) ปี 2555 ปี 2556 

ประธำนกรรมกำร 40,000 คงเดมิ 

รองประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 30,000 คงเดมิ 

กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 20,000 คงเดมิ 

2. ค่ำเบีย้ประชุมต่อคร้ัง (บำท) ปี 2555 ปี 2556 

ประธำนกรรมกำร 12,000 คงเดมิ 

รองประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 10,000 คงเดมิ 

กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 10,000 คงเดมิ 

วำระกำรประชุม 
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วำระกำรประชุม 
วำระที ่10 พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั 
   ประจ ำปี 2556 (ต่อ) 

3. บ ำเหน็จกรรมกำร 

ปี 2555 ปี 2556 

ในอตัรำ 1 เท่ำ ของเบีย้ประชุมกรรมกำรบริษทัที่
กรรมกำรท่ำนน้ันได้รับในแต่ละปี โดยได้รับเมื่อมีกำร
จ่ำยเงนิปันผลให้กบัผู้ถอืหุ้น 
 

เมื่อมีกำรจ่ำยเงนิปันผลให้กบัผู้ถอืหุ้น ให้คณะกรรมกำร
จัดสรรบ ำเหน็จตำมควำมเหมำะสมให้กบักรรมกำรทุก
ต ำแหน่ง ทั้งนีผ้ลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกนิ
วงเงิน 5.0 ล้ำนบำท 

• ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ในวงเงินไม่เกนิ 5 ล้ำนบำทต่อปี  
• กรรมกำรที่ท ำหน้ำที่มำกกว่ำ 1 ต ำแหน่งให้รับค่ำตอบแทนรำยเดือนหรือเบีย้ประชุม 
      ตำมต ำแหน่งทีสู่งกว่ำเพยีงต ำแหน่งเดยีว  
• กรรมกำรท่ำนใดทีไ่ด้รับค่ำตอบแทนในฐำนะผู้บริหำรแล้วจะไม่ได้รับค่ำตอบแทน       
 รำยเดือนในฐำนะกรรมกำรอกี  
• กรรมกำรท่ำนใดซ่ึงไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบีย้ประชุม 

-38 



วำระที ่11  พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชี 
  ประจ ำปี 2556 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 โดยมีรำยช่ือผู้ลง
นำมตรวจสอบ ดังต่อไปนี ้

 1) นำยประวทิย์ ววิรรณธนำนุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที ่4917 หรือ 

 2) นำยบรรจง พชิญประสำธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที ่7147 หรือ 

 3) นำยเทอดทอง เทพมังกร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที ่3787 หรือ 

 4) นำยอุดม                   ธนูรัตน์พงศ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที ่8501 หรือ  

ผู้สอบบัญชีท่ำนอื่น ที่ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ท ำหน้ำที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทและ
บริษทัย่อยแทนผู้สอบบัญชีดงักล่ำวได้ 

 พร้อมเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพจิำรณำอนุมัตค่ิำสอบบัญชีประจ ำปี 2556 ของ บริษัท ชูไก จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย เป็นจ ำนวนเงินไม่เกนิ 2,000,000.00 บำทต่อปี ในอตัรำเดียวกบัปีที่ผ่ำนมำ 

วำระกำรประชุม 

-39 



บริษัท ปี 2555 ปี 2556 

บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) 1,200,000 1,200,000 

บริษัท เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั    210,000    230,000 

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จ ำกดั    200,000    220,000 

บริษัท เดอะเครน ระยอง จ ำกดั    240,000    260,000 

บริษัท เดอะเครน เฮฟวีล่ฟิท์ จ ำกดั    150,000      90,000 

รวม 2,000,000 2,000,000 

ค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 
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วำระที่ 12  พจิำรณำเร่ืองอืน่ ๆ 

วำระกำรประชุม 
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ปิดกำรประชุม 

ขอให้ทุกท่ำนเดนิทำงกลบัโดยสวสัดภิำพ 
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