
บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)
กำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2558
วันอังคำรที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2558

เวลำ 14:30 น.

-1



-2

แผนที่ทางหนีไฟ



ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย   ณ วนัที่ 11 เมษายน 2558
ช่ือ – สกลุ จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นทั้งหมด

กลุ่มนายธงไชย   แพรรังสี 385,340,476 61.48
นายโสรัตน์   วณชิวรากจิ  25,007,407 3.99
นางศิริรัตน์   จารุสมบัติ 14,454,150 2.31
นายชัยรัตน์   โกวทิมงคล 11,114,942 1.77
นายสุทศัน์   หิรัญญาภนัินท์ 7,856,075 1.25
บริษัท ไทยเอน็วดีอีาร์ จ ากดั 6,431,062 1.03
นายณฐัภพ  รัตนสุวรรณทวี 5,485,241 0.88
นายวสุิทธ์ิ  ภูวรัฐวราธรณ์ 5,047,488 0.81
น.ส.กฤตพร  จารุสมบัติ 4,616,666 0.74
นายนันทพนัธ์  มหัทธนธัญ 4,413,600 0.70
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หลกัการออกเสียงและนับคะแนน
1. หุ้นหน่ึงหุ้นมเีสียงหน่ึงเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมคีะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นทีต่นถือรวมกบัจ านวนหุ้นที่รับมอบ
ฉันทะมา

3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระน้ัน เพ่ือให้เกดิความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนใน
แต่ละวาระ ขอแจ้งการลงคะแนนดงันี้

3.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ เห็นด้วย กบัข้อเสนอแนะ หรือไม่มคีวามเห็น แสดงเป็นอย่างอ่ืน
ตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องท าเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนน 
และไม่มีความจ าเป็นต้องย่ืนบัตรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเกบ็
รวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ทีไ่ม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่าน้ัน

3.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมคีวามเห็น คดัค้านหรืองดออกเสียง ขอ ให้ท าเคร่ืองหมายในบัตร 
ลงคะแนน พร้อมระบุจ านวนหุ้นทีต่นถือรวมกบัจ านวนหุ้นทีต่นได้รับมอบฉันทะ 
และส่งบัตรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าที่เพ่ือรวบรวมคะแนน 

4. ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอให้กบัผู้ร่วมประชุมทราบเป็นวาระๆ
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557

เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2557

วาระที ่2 พจิารณารับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2557 และ

รับรองรายงานประจ าปี

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2557 เป็นเงนิส ารอง

ตามกฎหมาย

วาระการประชุม
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายปันผลประจ าปี 2557 และพจิารณา
อนุมตักิารจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงนิสด

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนจากเดมิ 626,784,419 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 626,783,520 บาท โดยเป็นการตดัหุ้นสามัญ 
ทีค่งเหลือจากการจดัสรร เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2556 จ านวน 899 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ    
1 บาท  และพจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระการประชุม (ต่อ)
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนจากเดมิ 626,783,520 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 696,426,133 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิม่ทุนใหม่จ านวน 69,642,613 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพ่ือรองรับหุ้นปันผล และ พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามัญใหม่ทีเ่กดิจากการเพิม่ทุน   
จดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระการประชุม (ต่อ)
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วาระที ่9 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระ

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
ประจ าปี 2558 

วาระที ่11 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2558

วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

วาระการประชุม (ต่อ)
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คณะกรรมการบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน)

1. ผศ.ดร.พบูิลย์ ลมิประภัทร ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ

2. นายธงไชย แพรรังสี กรรมการ /รองประธานกรรมการ  

3. นายวชัรินทร์ ดวงดารา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ

4. นายสุรินทร์ เปรมอมรกจิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ

5. นางวรีะวรรณ บุญขวญั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ

6. นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. นายช านาญ งามพจนวงศ์ กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

8. น.ส.อญัญ์ชิสา แพรรังสี กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

9. น.ส.จันทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ บริษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จ ากดั

10. น.ส. วนิดา ดาราฉาย กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2557

ความเห็นคณะกรรมการ : พจิารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2557 ได้บันทึก
รายงานการประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นพจิารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว

วาระการประชุม
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2557
และรับรองรายงานประจ าปี

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการ
แถลงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557  โดยรายละเอยีดปรากฏ
อยู่ในรายงานประจ าปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมคร้ังนีแ้ล้ว ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่3

วาระการประชุม
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ผลการด าเนินงานปี 2557 เปรียบเทียบกบัปี 2556
จ านวน (ล้านบาท)

0

400

800

1,200

1,600

รายได้รวม ต้นทุนขาย ก าไรขั้นต้น ก าไรสุทธิ

1,414.0

1,059.6

354.5

72.6

1,067.7

722.1

345.6
236.4

2556
2557

-346.3 / -24.5%

100%

100% 75%

25%

5%

68%

32%
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22%

163.8 / 225.6%



รายได้จากการขายปี 2557 เปรียบเทียบ ปี 2556
จ านวน (ล้านบาท)

0

200

400

600

800

1,000

รายได้จากขาย ต้นทุนขาย ก าไรขั้นต้น

807.4

646.7

160.7

402.2

280.8

121.4

2556
2557

-405.2 / -50.2%

-39.3 / -24.5%

100%

100%

80%

20%
70%

30%

-13



รายได้จากการขาย (Zoomlion) ปี 2557 เปรียบเทียบ ปี 2556
จ านวน (ล้านบาท)

0

300

600

900

รายได้จากขาย ต้นทุนขาย ก าไรขั้นต้น

758.5

626.5

132.1

327.4
252.6

74.8

2556
2557

-431.1 / -56.8%

-57.3 / -43.4%

100%

100%

83%

17%

77%

23%
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รายได้จากการขาย (Used) ปี 2557 เปรียบเทียบ ปี 2556
จ านวน (ล้านบาท)

0

20

40

60

80

100

รายได้จากขาย ต้นทุนขาย ก าไรขั้นต้น

48.9

20.2
28.7

74.8

28.2

46.5

2556
255725.9 / 53.0%

17.8 / 62.0%

100%

100%

41%
59%38%

62%
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รายได้จากการให้บริการปี 2557 เปรียบเทียบ ปี 2556

0

200

400

600

800

รายได้จากบริการ ต้นทุนบริการ ก าไรขั้นต้น

606.6

412.9

193.7

665.5

441.2

224.2

ปี 2556

ปี 2557

30.5 / 15.8%

จ านวน (ล้านบาท)

100%
100%

66%
68%

32%
34%
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0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

สินทรัพย์รวม หนีสิ้นรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

3,095.0

1,913.0

1,182.0

2,726.2

1,312.2 1,413.0

ปี 2556

ปี 2557

จ านวน (ล้านบาท)

ฐานะการเงินปี  2557 เปรียบเทียบปี 2556
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-368.8 / -11.9%

-600.8 / -31.4%

231.0 / 19.5%



วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรอง
งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก  นายไกรสิทธ์ิ ศิลป
มลคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 แห่งบริษัท พีว ี
ออดิท จ ากัด  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

วาระการประชุม
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2557 
เป็นเงนิส ารองตามกฎหมายจ านวน  5,995,621.71 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ :  ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 56 ก าหนดว่าบริษัท
ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ดงัน้ันเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2557 ดงันี้
ก าไรสุทธิจ านวน 119,912,434.19  บาท
อนุมตัจิดัสรรส ารองตาม กม.(ร้อยละ 5) 5,995,621.71 บาท
รวมเป็นเงนิส ารองตามกฎหมายสะสมจ านวน 31,524,151.37  บาท 
หรือร้อยละ 5.03 ของทุนจดทะเบียน

วาระการประชุม
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายปันผลประจ าปี 2557 และพจิารณา
อนุมตักิารจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงนิสด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการ
จ่ายเงนิปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงนิสด ดงันี้

5.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 69,642,613 หุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัรา 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้น
ปันผล รวมเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 69,642,613 บาท หรือคิดเป็นอัตราการ
จ่ายเงินปันผล 0.11111111 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษหุ้นต ่ากว่า 9 หุ้น 
บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 
0.11111111 บาท

วาระการประชุม

-20



วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายปันผลประจ าปี 2557 และพจิารณา
อนุมตักิารจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงนิสด (ต่อ)

5.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01234568 บาทต่อหุ้น เพ่ือรองรับ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ โดยค านวณจาก
มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้ งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในรูปหุ้นสามัญและเงินสด รวมเป็น
จ านวน 0.12345679 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ ต้องจ่ายในคร้ังนีไ้ม่
เกนิ 77,380,682 บาทและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

วาระการประชุม
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายปันผลประจ าปี 2557 และพจิารณา
อนุมตักิารจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงนิสด (ต่อ)

โดยก าหนดการจ่ายเงินปันผล
ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น  : วนัที่ 13 พฤษภาคม 2558
วนัทีจ่่ายหุ้นปันผลและเงนิสด  : วนัที่ 27 พฤษภาคม 2558
เงนิปันผลต่อหุ้น  : 0.12345679 บาท
จ านวนหุ้นทีม่สิีทธิได้รับเงนิปันผล  : 626,783,520 หุ้น
จ านวนเงินปันผลทั้งส้ิน  : 77,380.682 บาท

คดิเป็นร้อยละ 64.53 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2557 

วาระการประชุม
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,784,419 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 626,783,520 บาท โดยเป็นการตัดหุ้น
สามัญที่คงเหลือจากการจัดสรร เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจาก
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 จ านวน 899 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้น
ละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4  เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัติการ
ลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ดงันี้

วาระการประชุม
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เดมิ ใหม่

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน : 626,784,419 626,783,520 บาท
แบ่งเป็น : 626,784,419 626,783,520 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ : 1 1 บาท

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามญั : 626,784,419 626,783,520 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธ์ิ : - - หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียน   
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์             
มีอ านาจ แก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นตามค าส่ัง
ของนายทะเบียน

-24



วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนจากเดมิ 626,783,520 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 696,426,133 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่จ านวน 69,642,613 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพ่ือรองรับหุ้นปันผล และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การเพิม่ทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้อง
กบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดงันี้

วาระการประชุม
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-26

เดมิ ใหม่

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน : 626,783,520 696,426,133 บาท
แบ่งเป็น : 626,783,520 696,426,133 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ : 1 1 บาท

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามญั : 626,783,520 696,426,133 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธ์ิ : - - หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียน   
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์             
มีอ านาจ แก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นตามค าส่ัง
ของนายทะเบียน



วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการ
เพิม่ทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุนใหม่จากการเพิม่ทุนจดทะเบียนจ านวน 
69,642,613 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้น
ปันผล

วาระการประชุม
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วาระที ่9 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระ

กรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้น
เลือกตั้ง เพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง

1) นายเจษฎา พรหมจาต        กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) นายสุรินทร์ เปรมอมรกจิ     กรรมการ / กรรมการอสิระ
3) นางสาววนิดา ดาราฉาย           กรรมการ
4) นางสาวอญัญ์ชิสา แพรรังสี กรรมการ 

วาระการประชุม
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29

ช่ือ-ช่ือสกลุ นายเจษฎา   พรหมจาต
อายุ 53 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิตมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) year 2004 (IOD)

Company Secretary Program (CSP) year 2004 (IOD)

นักบริหารยทุธศาสตร์การป้องกนั และปราบปรามการทุจริตระดบัสูง (นยปส) 
รุ่น 1 พ.ศ. 2553

TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที ่9 พ.ศ. 2555

ประกาศนียบัตรช้ันสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย  มหาชน รุ่นที ่12
(ปรม) พ.ศ.2556

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ บมจ.ชูไก

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 9
ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ



30

ประวตัิการท างาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ชูไก 
รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และปฏิบัตหิน้าทีด้่านการเงนิ (CFO) บมจ. อสมท 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บมจ. โรงพยาบาลปิยะเวท  

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  บมจ. ชูไก

กรรมการ บจ. ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

กรรมการ บจ. มีเดีย สตูดโิอ 

กรรมการ บจ.เอม็ แอนด์ ดี เอนเตอร์เทนเมนท์

กรรมการ บจ. เอม็ โอ เอม็ อนิเตอร์เนช่ันแนล

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บมจ. มีเดีย ออฟ มีเดียส์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. มเีดีย ออฟ มีเดียส์

ผู้จัดการส านักประธานกรรมการ บจ. กรุงเทพโทรทศัน์และวทิยุ

ผู้จัดการทัว่ไป  บจ. ชูไก  

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 9
ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ



31

การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง / ปี 3 วาระ / 6 ปี 11 เดือน

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 9 คร้ังจาก 10 คร้ัง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 คร้ังจาก 9 คร้ัง 

ประวตัิการท าผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา        ไม่มี

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 9
ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ



32

ช่ือ-ช่ือสกลุ นายสุรินทร์   เปรมอมรกจิ

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

อายุ 66 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงินการคลงั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ผ่านการอบรม Risk Management Committee Program(RMP) , (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) Class 59(IOD)

Director Certification Program (DCP)  Class 147 (IOD)

Audit Committee Class 39(IOD)

Role of Compensation Committee (RCC) Class 14 (IOD)

โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงนิ รุ่น 8 (FINEX’8)
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

Syndicated Loans, The Euro Money Institute Hong Kong

BOURSE GAME ASIA Singapore

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 9
ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ



33

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

ประวตัิการท างาน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บมจ. ชูไก 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  บมจ. ศรีวชัิยเวชววิฒัน์ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.ธนาคารไทยธนาคาร

กรรมการ  บจ. บีททีีป่รึกษาธุรกจิ

กรรมการ  บจ. หลกัทรัพย์ บีที 

กรรมการ บจ. หลกัทรัพย์จัดการกองทุนบีท ี
กรรมการ บจ. บีทีประกนัภัย 

การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง / ปี 2 วาระ / 5 ปี 10 เดือน
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 10 คร้ังจาก 10 คร้ัง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 คร้ังจาก 9 คร้ัง 

ประวตัิการท าผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา    ไม่มี

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 9
ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ



34

ช่ือ-ช่ือสกลุ นางสาววนิดา   ดาราฉาย

อายุ 47 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาองักฤษ) 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง

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

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และ กรรมการ บมจ. ชูไก

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 9
ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ



35

ประวตัิการท างาน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และ กรรมการ บมจ. ชูไก
กรรมการ บจ. เดอะเครนเซอร์วสิ
กรรมการ บจ. เดอะเครนแหลมฉบัง
กรรมการ  บจ. เดอะเครน เฮฟวีล่ฟิท์
กรรมการ  บจ. เดอะเครน ระยอง

การถือหุ้นในบริษทั ร้อยละ 4.03

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง/ปี 4 วาระ / 9 ปี  11 เดือน 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2557 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 10 คร้ังจาก 10 คร้ัง

ประวตัิการท าผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 9
ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ



36

ช่ือ-ช่ือสกลุ นางสาวอญัญ์ชิสา   แพรรังสี

อายุ 33 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2006(IOD)

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

หลกัสูตรเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร (บจก.พ.ีเอม็.ซี.อคาเดมคิ กรุ๊ป)

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และ กรรมการ บมจ. ชูไก 

ประวตัิการท างาน กรรมการ บมจ. ชูไก 

กรรมการผู้จัดการ บจ. เดอะเครน แหลมฉบัง

กรรมการ บจ. เดอะเครน แหลมฉบัง

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 9
ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ
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การถือหุ้นในบริษทั ร้อยละ 4.44

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง/ปี 2 วาระ / 2 ปี 7 เดือน 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2557 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 8 คร้ังจาก 10 คร้ัง

ประวตัิการท าผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 9
ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ



วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
ประจ าปี 2558

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) ปี 2557 ปี 2558

ประธานกรรมการ 40,000 คงเดมิ

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 คงเดมิ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 20,000 คงเดมิ

2. ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง (บาท) ปี 2557 ปี 2558

ประธานกรรมการ 12,000 คงเดมิ

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 คงเดมิ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 10,000 คงเดมิ

วาระการประชุม
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วาระการประชุม
วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประจ าปี 2558 (ต่อ)
3. บ าเหน็จกรรมการ

ปี 2557 ปี 2558

เม่ือมกีารจ่ายเงนิปันผลให้กบัผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดสรร
บ าเหน็จตามความเหมาะสมให้กบักรรมการทุกต าแหน่ง ทั้งนี้
ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกนิวงเงิน 5.0 ล้านบาท

คงเดมิ

• ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงนิไม่เกนิ 5 ล้านบาทต่อปี 
• กรรมการที่ท าหน้าที่มากกว่า 1 ต าแหน่งให้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามต าแหน่งที่สูงกว่า

เพยีงต าแหน่งเดยีว 
• กรรมการท่านใดทีไ่ด้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทน      

รายเดือนในฐานะกรรมการอกี 
• กรรมการท่านใดซ่ึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบีย้ประชุม
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วาระที ่11 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายช่ือผู้ลงนาม
ตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1) นายประวทิย์ ววิรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4917 หรือ

2) นายบรรจง พชิญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่7147 หรือ

3) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3787 หรือ

4) นายไกรสิทธ์ิ              ศิลปมงคลกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่9429 หรือ 

ผู้สอบบัญชีท่านอ่ืน ภายในส านักงานเดยีวกนั เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ  สอบทานบัญชี และแสดง
ความเห็นต่องบการเงนิของบริษทัและบริษทัย่อยแทนผู้สอบบัญชีดงักล่าวได้

พร้อมเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัตค่ิาสอบบัญชีประจ าปี 2558 ของ บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 2,420,000.00 บาทต่อปี โดยปรับเพิม่จากปีที่ผ่านมาเป็นเงิน 220,000 บาท
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บริษัท ปี 2557 ปี 2558

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) 1,310,000 1,400,000

บริษัท เดอะเครน เซอร์วสิ จ ากดั 250,000 300,000

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จ ากดั 250,000 300,000

บริษัท เดอะเครน ระยอง จ ากดั 300,000 330,000

บริษัท เดอะเครน เฮฟวีล่ฟิท์ จ ากดั 90,000 90,000

รวม 2,200,000 2,420,000

ค่าสอบบัญชีประจ าปี
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วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ
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ปิดกำรประชุม

ขอให้ทุกท่ำนเดนิทำงกลบัโดยสวัสดภิำพ
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