
บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)
กำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2560
วันพฤหัสบดทีี ่27 เมษำยน พ.ศ. 2560

เวลำ 14:30 น.
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แผนทีท่างหนีไฟ



หลกัการออกเสียงและนับคะแนน

1. หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง
2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือรวมกับจ านวนหุ้นท่ีรับมอบ

ฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระน้ัน เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนใน

แต่ละวาระ ขอแจ้งการลงคะแนนดงันี้
3.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ เห็นด้วย กับข้อเสนอแนะ หรือไม่มีความเห็น แสดงเป็นอย่างอ่ืน

ตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องท าเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนน 
และไม่มีความจ าเป็นต้องย่ืนบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บ
รวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่าน้ัน

3.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็น คัดค้านหรืองดออกเสียง ขอ ให้ท าเคร่ืองหมายในบัตร 
ลงคะแนน พร้อมระบุจ านวนหุ้นท่ีตนถือรวมกับจ านวนหุ้นท่ีตนได้รับมอบฉันทะ 
และส่งบัตรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าที่เพ่ือรวบรวมคะแนน 

4. ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอให้กบัผู้ร่วมประชุมทราบเป็นวาระๆ
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559
เม่ือวนัที ่28 เมษายน 2559

วาระที ่2 พจิารณารับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 และ
รับรองรายงานประจ าปี

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นเงินส ารอง
ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน  
ประจ าปี 2559

วาระการประชุม
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธ์ิที่จะซ้ือ
หุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 1(ใบส าคัญแสดงสิทธ์ิ CRANE-W1)
เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจอง
เกินจากสิทธิ (Excess Rights)  จ านวนไม่เกิน 174,106,171
หน่วยในอตัราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิม่ทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญ
แสดงสิทธ์ิ โดยไม่คดิมูลค่า

วาระการประชุม (ต่อ)
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้น
สามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมิได้ออกจ าหน่ายของบริษัท 
จ านวน 1,448.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,448 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไ ว้ หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
696,426,133.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 696,424,685.00 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 696,424,685 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระการประชุม (ต่อ)
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 
348,212,342 หุ้น แบ่งออกป็นหุ้นสามัญจ านวน 348,212,342 หุ้น 
มูล ค่าที่ตราไ ว้ หุ้นละ 1 .00 บาท จากทุนจดทะเ บียนเดิม
696,424,685.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,044,637,027.00 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,044,637,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท และ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระการประชุม (ต่อ)
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วาระที ่8 พิจารณา และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
348,212,342 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วาระที ่9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระ

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ประจ าปี 2560

วาระการประชุม (ต่อ)
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วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2560

วาระที่ 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 รองประธานกรรมการ / กรรมการ

3. นายวชัรินทร์ ดวงดารา กรรมการอสิระ

4. นายสุรินทร์ เปรมอมรกจิ กรรมการอสิระ

5. นางวรีะวรรณ บุญขวญั กรรมการอสิระ

6. นายช านาญ งามพจนวงศ์ กรรมการ   

7. น.ส.อญัญ์ชิสา แพรรังสี กรรมการ 

8. น.ส.จันทร์จริา แพรรังสี กรรมการ 

9. น.ส. วนิดา ดาราฉาย กรรมการ  / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี                   
2559 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2559

ความเห็นคณะกรรมการ :  พจิารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้บันทึกรายงานการ
ประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระการประชุม
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 และ
รับรองรายงานประจ าปี

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการ
แถลงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559  โดยรายละเอียดปรากฏ
อยู่ในรายงานประจ าปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมคร้ังนีแ้ล้ว ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 4

วาระการประชุม
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ผลการด าเนินงานปี 2559 เปรียบเทยีบกบัปี 2558
จ านวน (ล้านบาท)
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รายได้จากการขายปี 2559 เปรียบเทียบ ปี 2558
จ านวน (ล้านบาท)

0

100

200

300

400
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รายได้จากการขาย (New) ปี 2559 เปรียบเทยีบ ปี 2558
จ านวน (ล้านบาท)
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รายได้จากการขาย (Used) ปี 2559 เปรียบเทยีบ ปี 2558
จ านวน (ล้านบาท)
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รายได้จากการให้บริการปี 2559 เปรียบเทียบ ปี 2558
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2,000

3,000

สินทรัพย์รวม หนีสิ้นรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

2,788.5

1,429.8 1,358.6

2,885.2

1,804.4

1,080.8

ปี 2558 ปี 2559

จ านวน (ล้านบาท)

ฐานะการเงินปี  2559 เปรียบเทยีบปี 2558
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31ธันวาคม 2559 ซ่ึง
ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจาก ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท 
จ ากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

วาระการประชุม
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นเงิน
ส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ :   ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 56 ก าหนดว่าบริษัท
ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า  ร้อย
ละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุน
ส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีเงินส ารองตามกฎหมาย จ านวน 31,524,151.37 หรือร้อยละ 4.53 
ของทุนจดทะเบียน และ

วาระการประชุม
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วาระที ่4 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ :   นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ที่เปิดเผยไว้
ในรายงานประจ าปี ก าหนดว่า บริษัท จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกจิการในแต่ละงวด
บัญชี หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองต่างๆ น้ัน แต่ผล
ประกอบการประจ าปี 2559 จากงบการเงินเฉพาะกจิการ บริษัทมีผลขาดทุน
สุทธิ 138.70 ล้านบาท และงบการเงินรวมบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิ 280.13 
ล้านบาท จึงเห็นสมควรงดจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย 
และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559

วาระการประชุม
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออก และจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ
หุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 1 (ใบส าคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1) 
เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจอง
เกนิสิทธิ (Excess Rights) จ านวนไม่เกิน 174,106,171 หน่วย ใน
อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดง
สิทธิ โดยไม่คดิมูลค่า

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัติ
การออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังที่ 1 
(ใบส าคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1)

วาระการประชุม
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วาระที ่5 (ต่อ)
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสิทธิ 
CRANE-W1 ดงันี้
• ก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอยีดอ่ืนๆ 

• การออก และเสนอขาย  การจัดสรร และการใช้สิทธิแปลงสภาพ CRANE-W1

• การจัดท า และย่ืนค าขอและเอกสารต่างๆ ต่อส านักงาน กลต. หน่วยงาน
ราชการ บุคคลอ่ืน ทีเ่กีย่วข้อง 

• น าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระการประชุม
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้น
สามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยงัมิได้ออกจ าหน่าย จ านวน 1,448
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากเดิม 696,426,133.00 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 626,424,685 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 626,424,685 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4  เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัติการ
ลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ดังนี้

วาระการประชุม
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เดิม ใหม่

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน : 696,426,133 696,424,685 บาท
แบ่งเป็น : 696,426,133 696,424,685 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ : 1 1 บาท

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 696,426,133 696,424,685 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธ์ิ : - - หุ้น

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



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 
348,212,342.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 348,212,342 หุ้น
มูล ค่าที่ตราไ ว้ หุ้นละ 1 .00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
696,424,685.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,044,637,027.00 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,044,637,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้
สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัติ
การเพิม่ทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้อง
กบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังนี้

วาระการประชุม
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เดิม ใหม่

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน : 696,424,685 1,044,637,027 บาท
แบ่งเป็น : 696,424,685 1,044,637,027 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ : 1 1 บาท

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 696,424,685 1,044,637,027 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธ์ิ : - - หุ้น

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



วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนจ านวน 348,212,342
หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 348,212,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท โดยมีรายละเอยีดการจัดสรรดังนี้

8.1  พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 174,106,171 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
เดิม (Right Offering) และก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวม
รายช่ือ เป็นวนัที ่11 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอยีดดังนี้

วาระการประชุม
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วาระที ่8 (ต่อ)
8.1.1  เสนอขายในอตัรา 4 หุ้นเดมิต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท 
8.1.2 ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิจองซ้ือหลักทรัพย์เกินกว่าสิทธิของตน(Excess 

Rights) เม่ือมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดสรรให้กบัผู้ถือหุ้นเดมิ
8.1.3 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ

บุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ส่วนทีเ่หลือ ให้กบัผู้ถือหุ้นทีจ่องเกนิสิทธิ

8.1.4  กรณมีีผู้ถือหุ้นเดมิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนเกนิกว่าสิทธิของตนเป็น
จ านวนน้อยกว่าหุ้นส่วนทีเ่หลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรร
หุ้นส่วนทีเ่หลือ ตามทีร่ะบุในใบจองซ้ือส าหรับการเกนิสิทธิ และช าระ
ค่าจองซ้ือหุ้นแล้วทุกราย

วาระการประชุม
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วาระที่ 8 (ต่อ)
8.1.5  กรณีมีผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็น

จ านวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ  ให้จัดสรร
หุ้นส่วนที่เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซ้ือเกินสิทธิแต่
ละราย จนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจองซ้ือเกินสิทธิ บริษัทจะด าเนินการลดทุน
จดทะเบยีน โดยการตดัหุ้นสามัญเพิม่ทุนทีไ่ม่ได้จ าหน่ายออก

วาระการประชุม
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วาระที ่8 (ต่อ)

8.2  พจิารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 174,106,171 หุ้น มูล            
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่  1 (ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
CRANE-W1) และก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือ 
เป็นวนัที ่11 พฤษภาคม 2560

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่
เหลือ ให้กบัผู้ถือหุ้นทีจ่องเกนิสิทธิ

วาระการประชุม
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วาระที ่9 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระ

กรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้น
เลือกตั้ง เพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง
1) ผศ.ดร.พบูิลย์ ลมิประภัทร กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ
2) นางวรีะวรรณ บุญขวญั กรรมการอสิะ / กรรมการตรวจสอบ
3) นางสาวอญัญ์ชิสา แพรรังสี กรรมการ 
เสนอขอแต่งตั้งกรรมการใหม่ ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระอกี 1 ท่าน ดังนี้

4) นายทฬัห์ สิริโภค ี    กรรมการอสิระ 

วาระการประชุม
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ช่ือ-ช่ือสกลุ ผศ.ดร.พบูิลย์      ลมิประภัทร
ต าแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ

อายุ 76 ปี
วุฒิการศึกษา Ph.D. University of Illinois M.A. (ECON.) University

of Philippines 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ผ่านการอบรม The Role of Chairman (RCM) year 2001 (IOD)

Director Certification Program (DCP) year 2002 (IOD)

Audit Committee Program (ACP) year 2004 (IOD)

บทบาทคณะกรรมการในการก าหนดนโยบายค่าตอบแทน ปี 2009 (IOD) 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่9

ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ
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ประวตักิารท างาน ประธานกรรมการ  บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน)

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหา และค่าตอบแทน  บริษัท เอน็.ซี.เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน)

กรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหาและค่าตอบแทน โรงพยาบาลลาดพร้าว

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง / ปี 3 วาระ / 7 ปี 7 เดือน
การเข้าร่วมประชุมปี 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 คร้ังจาก 10 คร้ัง

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา    ไม่มี

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่9

ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ
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ช่ือ-ช่ือสกลุ นางวรีะวรรณ   บุญขวญั
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ

อายุ 47 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  สาขา. Finance & International Business,

University of Wisconsin, USA.
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

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

Director Certification Program (DCP)  Year 2008 (IOD)

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่9

ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ
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ประวตักิารท างาน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ ากดั (มหาชน)
ผู้จัดการการเงนิ และกรรมการบริษัท บีบีบีแอนด์ว ีจ ากดั
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน)
Chief Financial Officer (CFO) Business Consultant & Advisory Co., LTD
General Manager  A Thai Market Co., LTD.
Analyst-Asset Management Bangkok Capital Aluance Co., LTD

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง / ปี 4 วาระ / 10 ปี 7 เดือน
การเข้าร่วมประชุมปี 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 คร้ังจาก 10 คร้ัง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 คร้ังจาก 8 คร้ัง 

ประวตัิการท าผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา    ไม่มี

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่9

ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ
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ช่ือ-ช่ือสกลุ นางสาวอญัญ์ชิสา   แพรรังสี

อายุ 35 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ

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

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

หลกัสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร (บจก.พ.ีเอม็.อคาเดมิค กรุ๊ป )

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอ านาจ 

ประวตักิารท างาน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอ านาจ บมจ. ชูไก 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอ านาจ บมจ. ชูไก 

กรรมการผู้จัดการ บจก. เดอะเครน แหลมฉบัง

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่9
ประวตักิรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ
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การถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 4.44

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง/ปี 3 วาระ / 4 ปี 7 เดือน 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 คร้ังจาก 10 คร้ัง

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่9

ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ



39

ช่ือ-ช่ือสกลุ นายทัฬห์  สิริโภคี

อายุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท(ทุนธนาคาร)  Master in Management Asian 
Institute of Management (Philippines)
ปริญญาโท   Master’s of Housing Development  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ปริญญาตรี   บัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ผ่านการอบรม หลกัสูตร ปรอ.(รุ่น23)  ณ วทิยาลยัป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวชิาการป้องกัน
ประเทศ (วปอ.53)
หลกัสูตร นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program รุ่นที่ 4)
หลกัสูตรผู้บริหารระดบัสูง ด้านการบริหารงานพฒันาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4 ) 
Microfinance Appreciation Couse (Philippines)
หลกัสูตรพลงังานส าหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program-EEP) รุ่นที่ 1

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่9
ประวตักิรรมการเพ่ือพจิารณาแต่งตั้งใหม่
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ประวตักิารท างาน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกจิรายปลกี
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกจิรายปลกีนครหลวง                        
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)
ผู้อ านวยการ สายลูกค้าธุรกจิรายปลกีนครหลวง  ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                     
ผู้จัดการภาค 1 สายลูกค้าธุรกจิรายกลางต่างจังหวดั ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)
ผู้จัดการสินเช่ือ สายลูกค้าธุรกจิรายกลางต่างจังหวดั ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)
ผู้อ านวยการ ฝ่ายพฒันาธุรกจิ ธนาคารไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน)
ผู้จัดการสาขา ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาบางกะปิ 
ผู้ช่วยผู้จัดการด้านสินเช่ือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาสีลม
เจ้าหน้าที่อ านวยสินเช่ือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาซอยอารี
พนักงานวเิคราห์ ฝ่ายจัดสรรเงนิ (การจัดสรรเงนิ) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่9

ประวตักิรรมการเพ่ือพจิารณาแต่งตั้งใหม่
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ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอสิระ

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่9

ประวตักิรรมการเพ่ือพจิารณาแต่งตั้งใหม่



วาระที ่10 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั     
ประจ าปี  2560

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) ปี 2559 ปี 2560

ประธานกรรมการ 40,000 คงเดมิ

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 คงเดมิ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 20,000 คงเดมิ

2. ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง (บาท) ปี 2559 ปี 2560

ประธานกรรมการ 12,000 คงเดมิ

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 คงเดมิ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 10,000 คงเดมิ

วาระการประชุม
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วาระการประชุม
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประจ าปี 2560 (ต่อ)
3. บ าเหน็จกรรมการ

ปี 2559 ปี 2560

เม่ือมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดสรร
บ าเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกต าแหน่ง ทั้ งนี้
ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกนิวงเงิน 5.0 ล้านบาท

คงเดมิ

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

เพยีงต าแหน่งเดยีว 
• กรรมการท่านใดท่ีได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทน      

รายเดือนในฐานะกรรมการอกี 
• กรรมการท่านใดซ่ึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบีย้ประชุม 43



วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พวีี ออดิท จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายช่ือผู้ลงนาม
ตรวจสอบ ดงัต่อไปนี้

1) นายประวทิย์ ววิรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือ
2) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือ
3) นางสาวชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 หรือ 

ผู้สอบบัญชีท่านอ่ืน ภายในส านักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ  สอบทานบัญชี และ
แสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดงักล่าวได้

พร้อมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัตค่ิาสอบบัญชีประจ าปี 2560 ของ บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 2,670,000.00 บาทต่อปี โดยปรับเพิม่จากปีที่ผ่านมาเป็นเงิน 10,000 บาท

วาระการประชุม
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บริษัท ปี 2559 ปี 2560

บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 1,530,000 1,530,000

บริษัท เดอะเครน เซอร์วสิ จ ากดั 330,000 400,000

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จ ากดั 330,000 230,000

บริษัท เดอะเครน ระยอง จ ากดั 380,000 420,000

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลฟิท์ จ ากดั 90,000 90,000

รวม 2,660,000 2,670,000

ค่าสอบบัญชีประจ าปี
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วาระที่ 12 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ

วาระการประชุม

46



ปิดกำรประชุม

ขอให้ทุกท่ำนเดนิทำงกลบัโดยสวัสดภิำพ
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