
บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559

วนัพฤหัสบดทีี ่28 เมษายน พ.ศ. 2559

เวลา 14:30 น.
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แผนทีท่างหนีไฟ
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หลกัการออกเสียงและนับคะแนน
1. หุ้นหน่ึงหุ้นมเีสียงหน่ึงเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมคีะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นทีต่นถือรวมกบัจาํนวนหุ้นที่รับมอบ

ฉันทะมา

3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระน้ัน เพ่ือให้เกดิความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนใน

แต่ละวาระ ขอแจ้งการลงคะแนนดงันี้

3.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที ่เห็นด้วย กบัข้อเสนอแนะ หรือไม่มคีวามเห็น แสดงเป็นอย่างอ่ืน

ตามทีป่ระธานหรือคณะกรรมการบริษทัเสนอ ไม่ต้องทาํเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนน 

และไม่มคีวามจาํเป็นต้องย่ืนบัตรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าทีจ่ะเกบ็

รวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ทีไ่ม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่าน้ัน

3.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมคีวามเห็น คดัค้านหรืองดออกเสียง ขอ ให้ทาํเคร่ืองหมายในบัตร 

ลงคะแนน พร้อมระบุจาํนวนหุ้นทีต่นถือรวมกบัจาํนวนหุ้นทีต่นได้รับมอบฉันทะ 

และส่งบัตรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าทีเ่พ่ือรวบรวมคะแนน 

4. ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอให้กบัผู้ร่วมประชุมทราบเป็นวาระๆ
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558

เม่ือวนัที ่28 เมษายน 2558

วาระที ่2 พจิารณารับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2558 และ

รับรองรายงานประจาํปี

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรกาํไรสุทธิประจําปี 2558 เป็นเงนิสํารอง

ตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล สําหรับผลการดาํเนินงาน  

ประจาํปี 2558

วาระการประชุม
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วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออก

จากตาํแหน่งตามวาระ

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั

ประจาํปี 2559 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี

ประจาํปี 2559

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

วาระการประชุม (ต่อ)
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คณะกรรมการบริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน)

1. ผศ.ดร.พบูิลย์ ลมิประภทัร ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ

2. นายธงไชย แพรรังสี รองประธานกรรมการ / กรรมการ

3. นายวชัรินทร์ ดวงดารา กรรมการอสิระ

4. นายสุรินทร์ เปรมอมรกจิ กรรมการอสิระ

5. นางวรีะวรรณ บุญขวญั กรรมการอสิระ

6. นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการ 

7. นายชํานาญ งามพจนวงศ์ กรรมการ   

8. น.ส.อญัญ์ชิสา แพรรังสี กรรมการ 

9. น.ส.จนัทร์จริา แพรรังสี กรรมการ 

10. น.ส. วนิดา ดาราฉาย กรรมการ  / เลขานุการคณะกรรมการบริษทั
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

2558 เม่ือวนัที ่28 เมษายน 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : พจิารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้บันทึก

รายงานการประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นพจิารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว

วาระการประชุม
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2558

และรับรองรายงานประจาํปี

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการ

แถลงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558  โดยรายละเอยีดปรากฏ

อยู่ในรายงานประจําปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับ

หนังสือเชิญประชุมคร้ังนีแ้ล้ว ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่2

วาระการประชุม
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ผลการดาํเนินงานปี 2558 เปรียบเทยีบกบัปี 2557
จาํนวน (ล้านบาท)
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รายได้รวม ต้นทุนขาย กาํไรขั้นต้น กาํไรสุทธิ

1,067.7

719.5

348.1

239.1

864.1
701.5

162.6

-45.2

2557 2558-203.6 / -19.1%

100%

100%

67%

33%
22%

81%

19%

-5%

-284.3 / -118.9%

-9



รายได้จากการขายปี 2558 เปรียบเทยีบ ปี 2557
จาํนวน (ล้านบาท)
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รายได้จากขาย ต้นทุนขาย กาํไรขั้นต้น
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รายได้จากการขาย (New) ปี 2558 เปรียบเทยีบ ปี 2557
จาํนวน (ล้านบาท)
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รายได้จากการขาย (Used) ปี 2558 เปรียบเทยีบ ปี 2557
จาํนวน (ล้านบาท)
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รายได้จากการให้บริการปี 2558 เปรียบเทยีบ ปี 2557
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ปี 2557 ปี 2558

-159.3 / 71.1%
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สินทรัพย์รวม หนีสิ้นรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

2,726.2

1,312.2
1,413.0

2,788.5

1,429.8
1,358.6

ปี 2557 ปี 2558

จาํนวน (ล้านบาท)

ฐานะการเงนิปี  2558 เปรียบเทยีบปี 2557
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จสําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรอง

งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบ   และลงนามรับรองจาก นายประวิทย์     

วิวรรณธนานุตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4917 แห่งบริษัท พี

วี  ออดิท จํากัด โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

วาระการประชุม
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2558 เป็นเงิน

สํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการ

ดาํเนินงานประจําปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ :   ตามข้อบังคบับริษัทข้อ 56 กาํหนดว่าบริษัท

ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) 

จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ซ่ึงปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวน 31,524,151.37 

หรือร้อยละ 4.52 ของทุนจดทะเบียน และ

วาระการประชุม
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วาระที ่4 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ :   นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ที่เปิดเผย

ไว้ในรายงานประจําปี กาํหนดว่า บริษัท จะจ่ายเงนิปันผลแต่ละปีในอตัรา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่

ละงวดบัญชี หลงัจากหักภาษีเงนิได้นิติบุคคลและเงินสํารองต่างๆ น้ัน แต่

ผลประกอบการประจําปี 2558 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผล

ขาดทุนสุทธิ 13.76 ล้านบาท และงบการเงินรวมบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิ 

45.19 ล้านบาท จึงเห็นสมควรงดจัดสรรกําไรสุทธิเป็นเงินสํารองตาม

กฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2558

วาระการประชุม
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วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีค่รบกาํหนด

ออกจากตาํแหน่งตามวาระ

กรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้น

เลือกตั้ง เพ่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง

1) นายธงไชย แพรรังสี กรรมการ / รองประธานกรรมการ

2) นายวชัรินทร์ ดวงดารา กรรมการ / กรรมการอสิระ

3) นายชํานาญ งามพจนวงศ์ กรรมการ

4) นางสาวจนัทร์จริา แพรรังสี กรรมการ 

วาระการประชุม
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ช่ือ-ช่ือสกลุ นายธงไชย   แพรรังสี

อายุ 63 ปี

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวชิาชีพ โรงเรียนนิดาบริหารธุรกจิ

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

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน ทีป่รึกษาผู้บริหาร  กรรมการ และรองประธานกรรมการ

ประวตักิารทาํงาน ทีป่รึกษาผู้บริหาร บมจ.ชูไก 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บมจ.ชูไก

กรรมการ บจก. เดอะเครน เซอร์วสิ 

กรรมการ บจก. เดอะเครน เฮฟวีล่ฟิท์ 

กรรมการ บจก. เดอะเครน ระยอง

กรรมการ บจก. เดอะเครน แหลมฉบัง 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่5

ประวตักิรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ
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การถือหุ้นในบริษทั ร้อยละ 34.46

จํานวนวาระการดาํรงตาํแหน่ง/ปี 4 วาระ / 10 ปี  5 เดือน 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2558 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 คร้ังจาก 8 คร้ัง

ประวตักิารทาํผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา  ไม่มี

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่5

ประวตักิรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ
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ช่ือ-ช่ือสกลุ นายวชัรินทร์   ดวงดารา

ตาํแหน่งในบริษทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

อายุ 56 ปี

วุฒิการศึกษา นิตศิาสตร์บัณฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

เนตบัิณฑิตไทย เนตบัิณฑิตยสภา

บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต ( EX-MBA มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ )

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) Year 2004 (IOD)

Director Certification Program (DCP)  Year 2006 (IOD)

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการอสิระ 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่5

ประวตักิรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ

21



ประวตักิารทาํงาน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการอสิระ 

บมจ. ชูไก 

ทีป่รึกษากฎหมาย / ทนายความ 

กรรมการอสิระ บมจ.เพิม่สิน สตลีเวคิส์

กรรมการตรวจสอบ บมจ.คราวน์เทค แอดวานซ์

การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี

จํานวนวาระการดาํรงตาํแหน่ง / ปี 4 วาระ / 9 ปี 7 เดือน

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 8 คร้ังจาก 8 คร้ัง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 คร้ังจาก 8 คร้ัง 

ประวตักิารทาํผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา    ไม่มี

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่5

ประวตักิรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ
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ช่ือ-ช่ือสกลุ นายชํานาญ   งามพจนวงศ์

อายุ 55 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2008 (IOD)

Director Certification Program (DCP) year 2012 (IOD)

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร / กรรมการ

ประวตักิารทาํงาน รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และกรรมการ บมจ.ชูไก 

ผู้อาํนวยการอาวโุส ด้านธุรกจิขนาดกลาง-ขนาดย่อม 3 ธนาคารไทยธนาคาร

ผู้บริหารระดบัต้น ฝ่ายพฒันาสินเช่ือ ธนาคารไทยพาณชิย์ 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่5

ประวตักิรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ
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การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี

จํานวนวาระการดาํรงตาํแหน่ง/ปี 4 วาระ / 7 ปี  11 เดือน 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2558 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 8 คร้ังจาก 8 คร้ัง

ประวตักิารทาํผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา  ไม่มี

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่5

ประวตักิรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ
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ช่ือ-ช่ือสกลุ นางสาวจันทร์จิรา   แพรรังสี

อายุ 35 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา Organizational change and development                                         

Hawaii Pacific Univercity

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

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

หลกัสูตรเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการทาํงานระดบับริหาร (บจก.ไวท์ เฮอริเทจ)

การสร้างจิตสํานึกของพนักงาน ด้านความปลอดภยัในการทาํงาน

เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ รุ่นที ่4 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่5

ประวตักิรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ
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ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บจก. เดอะเครน แหลมฉบัง 

ประวตักิารทาํงาน กรรมการ บมจ. ชูไก 

กรรมการผู้จัดการ บจก. เดอะเครน แหลมฉบัง

กรรมการ บจก. เดอะเครน ระยอง

การถือหุ้นในบริษทั ร้อยละ 4.44

จํานวนวาระการดาํรงตาํแหน่ง/ปี 2 วาระ / 2 ปี 11 เดือน 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2558 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 คร้ังจาก 8 คร้ัง

ประวตักิารทาํผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา  ไม่มี

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่5

ประวตักิรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั

ประจาํปี  2559

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) ปี 2558 ปี 2559

ประธานกรรมการ 40,000 คงเดมิ

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 คงเดมิ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 20,000 คงเดมิ

2. ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง (บาท) ปี 2558 ปี 2559

ประธานกรรมการ 12,000 คงเดมิ

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 คงเดมิ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 10,000 คงเดมิ

วาระการประชุม
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วาระการประชุม
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประจาํปี 2559 (ต่อ)
3. บําเหน็จกรรมการ

ปี 2558 ปี 2559

เ ม่ือมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดสรร

บําเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตําแหน่ง ทั้ งนี้

ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกนิวงเงนิ 5.0 ล้านบาท

คงเดมิ

• กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงนิไม่เกนิ 5 ล้านบาทต่อปี 

• กรรมการที่ทําหน้าที่มากกว่า 1 ตําแหน่งให้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามตําแหน่งที่สูงกว่า

เพยีงตาํแหน่งเดยีว 

• กรรมการท่านใดทีไ่ด้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทน      

รายเดือนในฐานะกรรมการอกี 

• กรรมการท่านใดซ่ึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบีย้ประชุม -28



วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี

ประจาํปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษทั พวี ีออดทิ จํากดั 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายช่ือผู้ลง

นามตรวจสอบ ดงัต่อไปนี้

1) นายประวทิย์ ววิรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4917 หรือ

2) นายบรรจง พชิญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่7147 หรือ

3) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3787 หรือ

4) นายไกรสิทธ์ิ              ศิลปมงคลกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่9429 หรือ 

5) นางสาวชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่9622 หรือ 

ผู้สอบบัญชีท่านอ่ืน ภายในสํานักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ  สอบทานบัญชี และ

แสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษทัและบริษทัย่อยแทนผู้สอบบัญชีดงักล่าวได้

พร้อมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 ของ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

และบริษทัย่อย เป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 2,660,000.00 บาทต่อปี โดยปรับเพิม่จากปีทีผ่่านมาเป็นเงนิ 240,000 บาท

วาระการประชุม
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บริษทั ปี 2558 ปี 2559

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 1,400,000 1,530,000

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั 300,000 330,000

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จาํกดั 300,000 330,000

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 330,000 380,000

บริษทั เดอะเครน เฮฟวีล่ฟิท์ จาํกดั 90,000 90,000

รวม 2,420,000 2,660,000

ค่าสอบบัญชีประจําปี
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วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ

วาระการประชุม
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ปิดการประชุม

ขอให้ทุกท่านเดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ

-32
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