บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน
มหาชน))
การประชุ
ป มสามััญผูถือหุนประจํ
ป าํ ป 2553
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.
วนพฤหสบดท
พ.ศ. 2553
เวลา 14
14::30 น.
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แผนที่ทางหนีไฟ
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ผูถือหุนรายใหญ 10 ราย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552
ชื่อ – สกุล
กลุุมนายธงไชย แพรรังสี

จํานวนหุน

รอยละของจํานวนหุนทัง้ หมด

295,050,000

65.57

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

38,387,300

8.53

นางศิริรตั น จารุ
นางศรรตน
จารสมบั
สมบตติ

10,000,000

2.22

นางสาวกนิษฐ ลิมปสุข

7,181,300

1.60

นายจักร จามกรณ
นายจกร
จามิกรณ

6 977 300
6,977,300

1 55
1.55

นางกานดา พันสุขะ

5,745,200

1.28

นายนราทร เออเฟอ
ื้ ฟ

5,334,200

1.19

นางสุปราณี ชัยชูเกียรติ

3,667,000

0.81

นายสุทัศน หิรัญญาภินันท

3,005,200

0.67

นางสาวจุรีญาพร แซโคว

2,524,000

0.56
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หลักการออกเสียงและนับคะแนน
1. หุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึง่ เสียง
2.2 ผูผถืออหุหนแต
แตละทานจะมคะแนนเสยงเทากบจานวนหุ
ละทานจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหนทีทตนถอรวมกบจานวนหุ
่ตนถือรวมกับจํานวนหนทีทรบมอบฉนทะมา
่รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแตละวาระนัน้ เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแตละวาระ
ขอแจงการลงคะแนนดังนี้
3.1 ผูถือหุนทานใดที่เห็นดวยกับขอเสนอแนะหรือไมมีความเห็นแสดงเปนอยางอื่น ตามที่
ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไมตองทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไมมีความ
จําเปนตองยืน่ บัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ โดยเจาหนาที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู
ที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทานัน้
3.2 หากผูถือหุนทานใดมีความเห็นคัดคานหรืองดออกเสียง ขอใหทําเครื่องหมายใน บัตร
ลงคะแนน พรอมระบุจํานวนหุนทีต่ นถือรวมกับจํานวนหุนทีต่ นไดรับมอบ ฉันทะ และสงบัตร
ลงคะแนนใหกบเจาหนาทเพอรวบรวมคะแนน
ใ  ั   ี่ ื่
4. ผลการนับคะแนนแตละวาระ จะแสดงบนจอใหกับผูรวมประชุมเปนวาระๆ
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วาระการประชุม
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552
เมือื่ วันั ที่ี 30 เมษายน 2552

วาระที่ 2
วาระท

พิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552
พจารณารบทราบแถลงผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2552

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2552 เปนทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ป ํ ป 2552
ประจาป
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วาระการประชุม (ตอ)
วาระที่ 5

พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนด
ออกจากตําํ แหนง ตามวาระ

วาระที่ 6
วาระท

พิจารณาอนมัมตกาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบรษท
พจารณาอนุ
ติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประจําป 2553

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ประจําป 2553

วาระที่ 8
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พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

กรรมการบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน
มหาชน))
1. ผศ.ดร.พิบูลย

ลิมประภัทร

ประธานกรรมการ

2. นายสมศักดิ์

ศิวะไพบูลย

รองประธานกรรมการ

3. นายธงไชย

แพรรังสี

กรรมการ

4. นายวัชรินทร

ดวงดารา

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

5. นายสุรินทร

เปรมอมรกิจ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

6.6 นายเจษฎา

พรหมจาต

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ
กรรมการอิสร

7. นางวีระวรรณ

บุญขวัญ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

8. นายชํานาญ

งามพจนวงศ

กรรมการ

9. นางสาวนทีพร

ดวงสวัสดิ์

กรรมการ

10. นางสาวจิราลักษณ

แพรรังสี

กรรมการ

11. นางสาววนิดา

ดาราฉาย

กรรมการ / เลขานุุการคณะกรรมการบริษัท
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วาระการประชุม
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ป าป 2552 เมือื่ วันทีี่ 30 เมษายน 2552
ประจํ

ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุม
สามญผู
สามัญผถือหุ
อหนประจาป
ประจําป 2552 เมอวนท
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ได
ไดบนทก
บันทึก
รายงานการประชุมไวครบถวน
จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญ
ผูผถอหุ
ือหนพิพจารณารบรองรายงานการประชุ
จารณารับรองรายงานการประชมดั
มดงกลาว
งกลาว
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วาระการประชุม
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงานของบริษัท
ใ
ในรอบป
ป 2552

( รายละเอยดตามรายงานประจาป
รายละเอี ย ดตามรายงานประจํ า ป 2552 หนาท
หน า ที่ 52 ถงหนาท
ถึ ง หน า ที่ 54 การ
วิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน)
งาน)
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ
การแถลงผลการดํ
การแถลงผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป
าเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 โดยรายละเอี
โดยรายละเอยด
ยด
ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2552 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนา
พรอ มกับั หนังั สือื เชิญ
ิ ประชุ
ป มครัง้ั นีแี้ ลว ตามสิง่ิ ทีสี่ งมาดวยลําดับั ที่ี 2
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ผลการดําเนินงานป 2552 เปรียบเทียบกับป 2551
จํานวน (ลานบาท)
นบาท)
1000

789 56
789.56

800
600

472.30

533 53
533.53
390.82

400

256 03
256.03

200

81.47

0

31.55
(93.59)

-200

รายไดรวม

ตนทุนขาย
2552
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กําไรขั้นตน
2551

กําไรสุทธิ

รายไดจากการขายป 2552 เปรียบเทียบ ป 2551
400

316 36
316.36

300
200
100

170.19

126.59
58.37 68.22

0
2552
รายไดจากขาย
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2551
ตนทุนขาย

กําไรขั้นตน

146.17

รายไดจากการใหบริการป 2552 เปรียบเทียบ ป 2551
600

473.19

500
400

363.34

345.7 332.45

300
200

109.85

100

13.25

0
2552
รายไดจากบริการ
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2551
ตนทุนบริการ

กําไรขั้ นตน

ฐานะการเงินป 2552 เปรียบเทียบป 2551
จํานวน (ลานบาท)
นบาท)
2500
2000

1,791.51 1,926.34

1500

963.93

1000

982.67
827.58

943.67

500
0
สินิ ทรัพั ยร วม

หนีสี้ ินรวม
2552
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2551

สว นของผูถือหุน

วาระการประชุม
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป
สิ้นสุุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

(รายละเอียดตามรายงานประจําป 2552 หนาที่ 55 ถึงหนาที่ 108
108))
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็ น สมควรให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น อนุ มั ติ
รัั บ รองงบการเงิิ น ของบริิ ษั ท และบริิ ษั ท ย อ ยสํ า หรัั บ ป สิ้ น สุ ด วัั น ที่ี 31
ธันวาคม 2552 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นาย
บรรจง พิชญประสาธน
ญประสาธน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 แหง
บริษัท เอเอ็
บรษท
เอเอน
เอเอนเอส
นเอส ออดท
ออดิท จากด
จํากัด โดยผานการพจารณาจากคณะกรรมการ
โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแลว
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วาระการประชุม
วาระที่ 4

พิจารณาอนุุมัติการจัดสรรกําไรสุุทธิประจําป 2552
เปนเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล
สํสาหรบผลการดาเนนงานประจาป
าหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552

ความเห็นคณะกรรมการ :
ตามข อ บั ง คั บ บริ ษั ท ข อ 56 กํ า หนดว า
บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอย
กว
กวารอยละ
ารอยละ 5 ของกาไรสุ
ของกําไรสทธิ
ทธประจาปหกดวยยอดเงนขาดทุ
ประจําปหักดวยยอดเงินขาดทนสะสม
นสะสม (ถาม
ถามี)
ถาม)
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน
ซงปจจุ
ิ ั มเงนสารองตามกฎหมายจานวน
ี ิ ํ
ํ
8,427
42 ,490
427,
490..49
49หรอ
หรอื
ึ่ ป บันบรษทฯ
รอยละ 1.87 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจายปนผลของบริษัท
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วาระการประชุม
วาระที่ 4

(ตอ)

ความเห็นกรรมการ : ที่เปดเผยไวในรายงานประจําป กําหนดวา บริษัท
จะจายเงิินปนผลแตละปปในอััตราไม
ไ นอยกวารอยละ 50 ของกํําไไรสุทธิิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแตละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินไดนิติ
บุค คลและเงิน สํา รองต า งๆ นั้ น แตเ นื่ อ งจากผลประกอบการประจํ า ป
26..07 ลานบาท
2552 จากงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีผลขาดทุุนสุุทธิ 26
และงบการเงิ น รวมบริ ษั ท มี ผ ลขาดทุ น สุ ท ธิ 93
93.. 59 ล า นบาท จึ ง
เหนสมควรงดจดสรรกาไรสุ
เห็ น สมควรงดจั ด สรรกํ า ไรสทธิ
ท ธเปนเงนสารองตามกฎหมายและงด
เ ป น เงิ น สํ า รองตามกฎหมายและงด
จายเงินปนผลประจําป 2552
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วาระการประชุม
วาระที่ 5

พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนด
ออกจากตําแหนงตามวาระ

กรรมการทีีค่ รบกําํ หนดออกจากตํําแหนง ตามวาระ และเสนอให
ใ ผ ูถือหุน
เลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
1) นายธงไชย
แพรรังสี
2) นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี
3) นายวชรนทร
นายวัชรินทร
ดวงดารา
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กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
ชื่อ-ชือ่ สกุล
ตําแหนงในบริษัท
ตาแหนงในบรษท
อายุ
วุวฒิ
ฒกการศกษา
ารศึกษา

ประวัติกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ

นายธงไชย แพรรังสี
กรรมการ
58 ป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรยนนดาบรหารธุ
ประกาศนยบตรวชาชพ
โรงเรียนนิดาบริหารธรกิ
รกจจ
ผานการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)
ตําแหนงงานในปจจุุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชููไก จํากัด ((มหาชน))
ประวัติการทํางาน
ประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด
กรรมการ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด
กรรมการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด
กรรมการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด
การถือหุน ในบริษัท รอยละ 42.22
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา
ไมมี
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
ชือ่ -ชื่อสกุล
ตําแหนงในบริษัท
ตาแหนงในบรษท
อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ

นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี
กรรมการ
33 ป
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา
ผานการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) และ
Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD)
ตําแหนงงานในปจจุบัน ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)
ประวัติการทํางาน
ประวตการทางาน
ผูผชววยประธานเจาหนาทบรหาร
ยประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ บริ
บรษท
ษัท ชไก
ชูไก จํจากด
ากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด กรรมการ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด
กรรมการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด
รักษาการกรรมการผูจดั การ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด
การถือหุนในบริษัท
รอยละ 4.44
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา
ใ
5 ปท ีผ่ านมา
ไ  มี
ไม

you build, we lift

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
ประวัติกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ชือ่ -ชื่อสกุล
ตําแหนงในบริษัท
ตาแหนงในบรษท
อายุ
วุุฒิการศึกษา

ตําแหนงงานในปจจุบัน
ประวัติการทํางาน
ประวตการทางาน

การถือื หุนในบริษัท
you build, we lift

นายวัชรินทร ดวงดารา
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ
51 ป
นิติศาสตรบัณฑิต (มธ.) เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร)
ผานการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2004 (IOD) และ
Director Certification Program (DCP) year 2006 (IOD)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ผูผจดการฝายอาวุ
ัดการฝายอาวโส
โส สายงานคดี
สายงานคด ธนาคารกรงศรี
ธนาคารกรุงศรอยุ
อยธยา
ธยา จากด
จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ในบมจ. หลายแหง
บริษัทบริหารหนี้ของกองทุนรวมฯ ในกลุม บงล.เกียรตินาคิน
บ.เอ็มไทยฯ บริหารหนี้มีปญหาของสถาบันการเงิน บงล.ธนชาติ และ บงล.เอกชาติ
ไมมี
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปทีผ่ านมา
ไมมี

วาระการประชุม
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประจําป 2553

คาตอบแทนรายเดือน (บาท
บาท))

ป 2553

ป 2552

ประธานกรรมการ

40,000
,

40,000
,

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

30,000

30,000

กรรมการตรวจสอบและกรรมการ

20 000
20,000

20,000
20 000

คาเบี้ยประชุมตอครั้ง (บาท
บาท))

ป 2553

ป 2552

ประธานกรรมการ

12,000

12,000

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ

10,000

10,000

กรรมการ

10,,000
10

5,000

ในวงเงินไมเกิน 4 ลานบาท และสําหรับกรรมการที่ทําหนาที่มากกวา 1 ตําแหนงใหรับคาตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุม
ตามตําํ แหนงที
 สี่ ูงกวาเพี
 ยี งตํําแหนงเดี
 ยี วและกรรมการทีีไ่ มสามารถเข

า รวมประชุ
 ป มจะไมได
ไ ไ รับเบีีย้ ประชุ
ป ม
you build, we lift

วาระการประชุม
วาระทีี่ 7

พิจิ ารณาอนุมัติแตง ตัง้ั ผูสอบบัญ
ั ชีแี ละกําํ หนดคา สอบบัญ
ั ชีี
ประจําป 2553

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เอ
เอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยในรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 โดยมีรายชื่อผูลงนามตรวจสอบ ดังตอไปนี้
1) นายอธิพงษ
พงษ

อธิพงษ
พงษสกุ
สกุุล

ผููสอบบัญชีรับอนุุญาตเลขที่ 3500 หรือ

2) นายบรรจง

พิชญ
ญประสาธน
ประสาธน

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ

3) นาย
นายเทอด
เทอดทอง
ทอง

เทพมังกร

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787

ทั้งนี้กรณีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
บริ
บรษทฯ
ษัทฯ ทาหนาทตรวจสอบบญชและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทและบรษทยอยแทนผู
ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแทนผสอบบญชดงกลาวได
อบบัญชีดังกลาวได

พรอมเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2553 ของ บริษัท ชูไก
จํากัด (มหาชน
จากด
มหาชน)) และบรษทยอย
และบริษัทยอย เปนจานวนเงนไมเกน
เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,850
850,,000
000..00 บาทตอป
บาทตอป
you build, we lift

คาสอบบัญชีประจําป
บริษัท

ป 2553

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน
มหาชน))

1,100
100,,000
000..00

980,000.00

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

200,,000
200
000..00

150,000.00

บริิษัท เดอะเครน แหลมฉบััง จําํ กััด

180,,000
180
000..00

160,000.00

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

200,,000
200
000..00

170,000.00

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด

170,,000
170
000..00

140,000.00

1,850
850,,000
000..00

1,600,000.00
1 600 000 00

รวม

you build, we lift

ป 2552

วาระการประชุม
วาระที่ 8

you build, we lift

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ปดการประชุ
ป ม
ขอใหทกุ ทานเดินทางกลับโดย
โดยสวั
สวัสดิภาพ
ภาพ

you build, we lift

