
บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)
กำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2562
วันพฤหัสบดทีี ่25 เมษำยน พ.ศ. 2562

เวลำ 14:30 น.
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แผนที่ทางหนีไฟ



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 โดยเจ้าหน้ าที่จะเก็บ
รวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่าน้ัน

3.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็น คัดค้านหรืองดออกเสียง ขอ ให้ท าเคร่ืองหมายในบัตร  
ลงคะแนน พร้อมระบุจ านวนหุ้นท่ีตนถือรวมกับจ านวนหุ้นท่ีตนได้รับมอบฉันทะ 
และส่งบัตรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าที่เพ่ือรวบรวมคะแนน 

4. ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอให้กบัผู้ร่วมประชุมทราบเป็นวาระๆ
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561
เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2561

วาระที ่2 พจิารณารับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 และ
รับรองรายงานประจ าปี

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นเงินส ารอง
ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน  
ประจ าปี 2561

วาระการประชุม
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วาระที ่5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระ

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ประจ าปี 2562

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2562

วาระที ่8 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 เปรมอมรกิจ กรรมการอสิระ

5. นายทัฬห์ สิริโภคี กรรมการอสิระ

6. นางวรีะวรรณ บุญขวญั กรรมการอสิระ

7. น.ส.จันทร์จริา แพรรังสี กรรมการ 

8. น.ส.วนิดา ดาราฉาย กรรมการ  / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี               
2561 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2561

ความเห็นคณะกรรมการ :  พจิารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้บันทึกรายงานการ
ประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระการประชุม
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 และ
รับรองรายงานประจ าปี

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการ
แถลงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561  โดยรายละเอียดปรากฏ
อยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมคร้ังนีแ้ล้ว ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 2

วาระการประชุม
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ผลการด าเนินงาน ปี 2561 เปรียบเทยีบกบั ปี 2560
จ านวน (ล้านบาท)
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รายได้รวม ต้นทุนขาย ก าไรขั้นต้น ก าไรสุทธิ

1,157.4

927.0

230.4

30.4

905.7 916.9

-11.2 -163.3

2560 2561

-251.7 / -21.7%

100%

100% 80%

-1%
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101%

20%
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-18%

-193.7 / -636.9%



รายได้จากการขาย ปี 2561 เปรียบเทยีบ ปี 2560
จ านวน (ล้านบาท)
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100

200

300

รายได้จากขาย ต้นทุนขาย ก าไรขั้นต้น

269.5

212.0

57.5

261.5

214.4

47.2

2560 2561
-8.0 /-3.0%

-10.3 / -18.0%

100% 100%

79%

21%

82%

18%
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รายได้จากการขาย (New) ปี 2561 เปรียบเทยีบ ปี 2560
จ านวน (ล้านบาท)
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รายได้จากขาย ต้นทุนขาย ก าไรขั้นต้น

214.0
191.7

22.3

164.3
138.3

26.0

2560 2561-49.7 /-23.2%

3.7 / 16.6%

100%

100%
90%

10%

84%

16%

11



รายได้จากการขาย (Used) ปี 2561 เปรียบเทยีบ ปี 2560
จ านวน (ล้านบาท)
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รายได้จากขาย ต้นทุนขาย ก าไรขั้นต้น

55.5

20.3

35.2

97.3

76.1

21.1

2560 256141.8 / 75.3%

-14.0 / -39.9%

100%

100%

37%

63%

78%

22%

12



รายได้จากบริการเช่า และขนส่ง ปี 2561 เปรียบเทยีบ ปี 2560

จ านวน (ล้านบาท)
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รายได้จากบริการ ต้นทุนบริการ ก าไรขั้นต้น

529.1
471.2

57.9

349.3
373.3

-24.0

2560 2561

-179.8 / -34.0%

-81.9 / -141.5%

100%

100%

89%

11%

107%

-7%
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รายได้จากงานฐานราก (เขม็เจาะ)ปี 2561 เปรียบเทยีบ ปี 2560

จ านวน (ล้านบาท)
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400

รายได้จากบริการ ต้นทุนบริการ ก าไรขั้นต้น

336.9

180.0
156.9

271.7 289.0

-17.3

2560 2561-65.2 / -19.3%

-174.2 / -111.0%
100%

100%

53% 47%

106%

-6%
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รายได้จากบริการซ่อม และท่าเรือ ปี 2561 เปรียบเทยีบ ปี 2560

จ านวน (ล้านบาท)
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รายได้จากบริการ ต้นทุนบริการ ก าไรขั้นต้น

21.9

63.7

-41.8

23.2

40.2

-17.0

2560 2561

1.3 / 5.9%

24.8 / 59.3%

100% 100%
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-191%

173%

-73%
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0

1,000

2,000

3,000

สินทรัพย์รวม หนีสิ้นรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

2,935.7

1,701.3

1,234.5

2,808.2

1,737.0

1,071.2

ปี 2560 ปี 2561

จ านวน (ล้านบาท)

ฐานะการเงิน ปี  2561 เปรียบเทียบ ปี 2560
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-127.6 /-4.3%

35.7 / 2.1%

-163.3 / -13.2%



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31ธันวาคม 2561 ซ่ึง
ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจาก ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท 
จ ากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

วาระการประชุม
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นเงิน
ส ารองตามกฎหมาย จ านวน 449,983.72 บาท และการจ่ายเงิน 
ปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ  :   ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 ก าหนดว่า
บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินส ารองตามกฎหมาย จ านวน 33,299,293.70 บาท 
หรือ ร้อยละ 4.40 ของทุนจดทะเบียน  รายละเอยีด ดังนี้

วาระการประชุม
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 (ต่อ)

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ดังนี้
ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกจิการ 8,999,674.47 บาท
เงินส ารองตามกฎหมาย ณ 1 ม.ค.2561 32,849,309.98 บาท
จัดสรรเพิม่ในคร้ังนี ้(ร้อยละ 5 ) 449,983.72  บาท
เงินส ารองตามกฎหมาย ณ 31 ธ.ค.2561 33,299,293.70 บาท 
หรือร้อยละ 4.40 ของทุนจดทะเบียน

วาระการประชุม
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วาระที ่4 การจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ)

ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี
ก าหนดว่า บริษัท จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของก าไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองต่างๆ น้ัน แต่เน่ืองจาก บริษัทฯ ยังมี
ความจ าเป็นต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีนของกจิการ ในปี 2562 จึงขออนุมัติ
งดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561

วาระการประชุม
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วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระ

กรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้น
เลือกตั้ง เพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง

1) นายธงไชย แพรรังสี CEO และกรรมการ
2) นายวชัรินทร์ ดวงดารา กรรมการอสิระ
3) นายทัฬห์ สิริโภค ี    กรรมการอสิระ 

วาระการประชุม

21



ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ

22

ช่ือ-ช่ือสกลุ นายธงไชยแพรรังสี

อายุ 67 ปี

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวชิาชีพ โรงเรียนนิดาบริหารธุรกจิ

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 2016(IOD)

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ

การถือหุ้นในบริษัท 27.07

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง / ปี 5 วาระ / 13 ปี  5 เดือน

การเข้าร่วมประชุมปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 คร้ังจาก 9 คร้ัง

ประวตัิการท าผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา    ไม่มี



ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ
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ช่ือ-ช่ือสกลุ นายวชัรินทร์   ดวงดารา

อายุ 59 ปี

วุฒิการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต (มธ.) 
เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา)
บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร์)

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

Director Certification Program (DCP)  Year 2006 (IOD)
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง/ปี 5 วาระ / 12 ปี  7 เดือน 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท  9 คร้ังจาก 9 คร้ัง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 คร้ังจาก 8 คร้ัง 

ประวตัิการท าผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี



ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ
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ช่ือ-ช่ือสกลุ นายทัฬห์ สิริโภคี

อายุ 58 ปี

วุฒิการศึกษา Master in Management Asian Institute of Management 
เคหพฒันศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
บัญชีบัณฑิต (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ผ่านการอบรม หลกัสูตร ปรอ.(รุ่น23) ณ วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ (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

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอสิระ 

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง/ปี 1 วาระ / 1 ปี  11 เดือน 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 คร้ังจาก 9 คร้ัง

ประวตัิการท าผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี



วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท     
ประจ าปี  2562

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) ปี 2561 ปี 2562

ประธานกรรมการ 40,000 คงเดมิ

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 คงเดมิ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 20,000 คงเดมิ

2. ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง (บาท) ปี 2561 ปี 2562

ประธานกรรมการ 12,000 คงเดมิ

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 คงเดมิ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 10,000 คงเดมิ

วาระการประชุม
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วาระการประชุม
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประจ าปี 2562 (ต่อ)
3. บ าเหน็จกรรมการ

ปี 2561 ปี 2562

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 26



วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พวีี ออดิท จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายช่ือผู้ลงนาม
ตรวจสอบ ดงัต่อไปนี้

1) นายประวทิย์ ววิรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4917 และ/หรือ
2) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3787 และ/หรือ
3) นางสาวชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  9622 และ/หรือ 
4) นายบุญเกษม สารกลิน่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  11888 

ผู้สอบบัญชีท่านอ่ืน ภายในส านักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ  สอบทานบัญชี และ
แสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดงักล่าวได้

พร้อมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัตค่ิาสอบบัญชีประจ าปี 2562 ของ บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 2,800,000.00 บาทต่อปี เป็นราคาเท่ากบัปีที่ผ่านมา

วาระการประชุม
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บริษัท ปี 2561 ปี 2562

บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 1,590,000 1,590,000

บริษัท เดอะเครน เซอร์วสิ จ ากดั 480,000 480,000

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จ ากดั 190,000 190,000

บริษัท เดอะเครน ระยอง จ ากดั 450,000 450,000

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลฟิท์ จ ากดั 90,000 90,000

รวม 2,800,000 2,800,000

ค่าสอบบัญชีประจ าปี
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วาระที่ 8   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ

วาระการประชุม
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ปิดกำรประชุม

ขอให้ทุกท่ำนเดนิทำงกลบัโดยสวัสดภิำพ
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