บริษทั ชูไก จำกัด (มหำชน)
กำรประชุมสำมัญผู้ถอื ห้ ุนประจำปี 2556
วันจันทร์ ที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2556
เวลำ 14:30 น.
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แผนที่ทำงหนีไฟ
ทำงหนีไฟ

ทำงหนีไฟ

ทำงหนีไฟ

ทำงหนีไฟ

ทำงหนีไฟ
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ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ 10 รำย ณ วันที่ 12 เมษำยน 2556
ชื่อ – สกุล

จำนวนหุ้น

ร้ อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด

กลุ่มนำยธงไชย แพรรังสี
นำยโสรัตน์ วณิชวรำกิจ
นำยชัยรัตน์ โกวิทมงคล
นำงศิริรัตน์ จำรุ สมบัติ
น.ส.จุรีญำพร แซ่ โค้ ว
นำยสุ ทศั น์ หิรัญญำภินันท์
นำยวัชรนนท์ ภูไพบูลยำนนท์
นำยสุ นทร พัฒนำตระกูล
น.ส.ขวัญใจ เหมำะประสิ ทธิ์
นำยนรำทร เอือ้ เฟื้ อ

329,631,250
20,454,000
10,691,950
5,318,400
5,153,125
4,891,500
3,280,000
3,306,675
3,168,750
3,000,000

65.09
4.04
2.11
1.05
1.02
0.97
0.65
0.65
0.63
0.59
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หลักกำรออกเสี ยงและนับคะแนน
1. หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสี ยง
2. ผู้ถอื หุ้นแต่ ละท่ ำนจะมีคะแนนเสี ยงเท่ ำกับจำนวนหุ้นทีต่ นถือรวมกับจำนวนหุ้นทีร่ ับมอบฉันทะมำ
3. ในกำรลงคะแนนแต่ ละวำระนั้น เพือ่ ให้ เกิดควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรนับคะแนนในแต่ ละวำระ
ขอแจ้ งกำรลงคะแนนดังนี้
3.1 ผู้ถอื หุ้นท่ ำนใดทีเ่ ห็นด้ วยกับข้ อเสนอแนะหรือไม่ มคี วำมเห็นแสดงเป็ นอย่ ำงอืน่ ตำมที่
ประธำนหรือคณะกรรมกำรบริษัทเสนอ ไม่ ต้องทำเครื่องหมำยในบัตรลงคะแนน และไม่ มีควำม
จำเป็ นต้ องยืน่ บัตรลงคะแนนให้ กบั เจ้ ำหน้ ำที่ โดยเจ้ ำหน้ ำทีจ่ ะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพำะผู้
ที่ไม่ เห็นด้ วยและงดออกเสี ยงเท่ ำนั้น
3.2 หำกผู้ถอื หุ้นท่ ำนใดมีควำมเห็นคัดค้ ำนหรืองดออกเสี ยง ขอให้ ทำเครื่องหมำยใน บัตร
ลงคะแนน พร้ อมระบุจำนวนหุ้นทีต่ นถือรวมกับจำนวนหุ้นทีต่ นได้ รับมอบ ฉันทะ และส่ งบัตร
ลงคะแนนให้ กบั เจ้ ำหน้ ำที่เพือ่ รวบรวมคะแนน
4. ผลกำรนับคะแนนแต่ ละวำระ จะแสดงบนจอให้ กบั ผู้ร่วมประชุมทรำบเป็ นวำระๆ
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วำระกำรประชุม
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุ มสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2555
เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2555

วำระที่ 2

พิจำรณำรับทรำบกำรแถลงผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2555 และ

รับรองรำยงำนประจำปี
วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555

วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมตั จิ ดั สรรกำไรสุ ทธิประจำปี 2555 เป็ นเงินสำรอง
ตำมกฎหมำย
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วำระกำรประชุม (ต่ อ)
วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรจ่ ำยปันผลประจำปี 2555 และพิจำรณำ
อนุมตั กิ ำรจ่ ำยปันผลเป็ นหุ้นสำมัญและเงินสด

วำระที่ 6

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรลดทุนจดทะเบียนจำกเดิม 506,250,000
บำทเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 506,249,953 บำท โดยเป็ นกำรตัด
หุ้นสำมัญทีค่ งเหลือจำกกำรจัดสรร เพือ่ รองรับกำรจ่ ำยหุ้นปัน
ผลจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2554 จำนวน 47 หุ้น มูลค่ ำที่
ตรำไว้ ห้ ุนละ 1 บำท และพิจำรณำอนุมตั กิ ำรแก้ ไขหนังสื อ
บริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับกำรลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ
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วำระกำรประชุม (ต่ อ)
วำระที่ 7

วำระที่ 8

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนจำกเดิม 506,249,953 บำท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 578,571,375 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ
เพิม่ ทุนใหม่ จำนวน 72,321,422 หุ้น มูลค่ ำทีต่ รำไว้ ห้ ุนละ 1 บำท
เพือ่ รองรับหุ้นปันผล และพิจำรณำอนุมตั กิ ำรแก้ ไขหนังสื อ
บริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ
พิจำรณำอนุมตั กิ ำรจัดสรรหุ้นสำมัญใหม่ ทเี่ กิดจำกกำรเพิม่ ทุน
จดทะเบียนเพือ่ รองรับกำรจ่ ำยหุ้นปันผล
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วำระกำรประชุม (ต่ อ)
วำระที่ 9

วำระที่ 10
วำระที่ 11
วำระที่ 12

พิจำรณำแต่ งตั้งกรรมกำรใหม่ แทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออก
จำกตำแหน่ งตำมวำระ
พิจำรณำอนุมตั กิ ำหนดค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั
ประจำปี 2556
พิจำรณำอนุมตั กิ ำรแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชี
ประจำปี 2556
พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ำมี)
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คณะกรรมกำรบริษทั ชู ไก จำกัด (มหำชน)
1. ผศ.ดร.พิบูลย์
2. นำยธงไชย

ลิมประภัทร
แพรรังสี

ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร /รองประธำนกรรมกำร /รักษำกำรประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร

3. นำยวัชรินทร์

ดวงดำรำ

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

4. นำยสุ รินทร์

เปรมอมรกิจ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

5. นำยเจษฎำ

พรหมจำต

กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

6. นำงวีระวรรณ

บุญขวัญ

กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

7. นำยชำนำญ

งำมพจนวงศ์ กรรมกำร / รองประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร

8. นำงสำวนทีพร

ดวงสวัสดิ์

กรรมกำร / ผู้ช่วยประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร

9. นำงสำวจิรำภรณ์

แพรรังสี

กรรมกำร / ผู้ช่วยประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร

10. นำงสำวจันทร์ จิรำ

แพรรังสี

กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำรบริษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด

11. นำงสำววนิดำ

ดำรำฉำย

กรรมกำร / เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทั
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วำระกำรประชุม
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุ มสำมัญผู้ถอื หุ้น
ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2555

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : พิจำรณำแล้ วเห็นว่ ำรำยงำนกำรประชุ ม
สำมัญผู้ ถือหุ้ นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2555 ได้ บันทึก
รำยงำนกำรประชุ มไว้ ครบถ้ วน จึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุ มสำมัญผู้ถือ
หุ้นพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุ มดังกล่ ำว
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วำระกำรประชุม
วำระที่ 2

พิจำรณำรั บทรำบแถลงผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2555
และรับรองรำยงำนประจำปี

(รำยละเอีย ดตำมรำยงำนประจ ำปี 2555 หน้ ำ ที่ 53 ถึง หน้ ำ ที่ 54 กำร
วิเครำะห์ ฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำน)
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นรับทรำบกำร
แถลงผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2555 โดยรำยละเอียดปรำกฏ
อยู่ ใ นรำยงำนประจ ำปี 2555 ที่ได้ จัด ส่ งให้ ผ้ ู ถือ หุ้ นล่ ว งหน้ ำ พร้ อมกับ
หนังสื อเชิญประชุ มครั้งนีแ้ ล้ ว ตำมสิ่ งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3
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ผลกำรดำเนินงำนปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554
จำนวน (ล้ ำนบำท)

1,500
1,200
900

1,276.5
100%

956.4
100%

600

2555
2554
893.3
70%

653.2
68%

300
0

383.1
30%

รำยได้ รวม

ต้ นทุนขำย

303.2

32%

กำไรขั้นต้ น

191.7

98.7

15% 10%

กำไรสุ ทธิ
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รำยได้ จำกกำรขำยปี 2555 เปรียบเทียบ ปี 2554
จำนวน (ล้ ำนบำท)

800
600
400

724.2
100%

551.8

493.2

76%

100%
172.4

200

รำยได้ จำกขำย
ต้ นทุนขำย
กำไรขั้นต้ น

350.6
71%

24%

0

ปี 2555

142.6
29%

ปี 2554
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รำยได้ จำกกำรขำย (Zoomlion) ปี 2555 เปรียบเทียบ ปี 2554
จำนวน (ล้ ำนบำท)

800

รำยได้ จำกขำย
ต้ นทุนขำย
กำไรขั้นต้ น

642.5

600
400

100%

527.1
393.0

82%

318.2

100%

200
0

115.4

81%

18%

ปี 2555

74.8
19%

ปี 2554
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รำยได้ จำกกำรขำย (Used )ปี 2555 เปรียบเทียบ ปี 2554
จำนวน (ล้ ำนบำท)

120
100

100.2
81.7

100%

80
60
40
20
0

รำยได้ จำกขำย
ต้ นทุนขำย
กำไรขั้นต้ น

67.7

57.0

100%
24.7
30%

ปี 2555

70%

68%
32.4
32%

ปี 2554
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รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรปี 2555 เปรียบเทียบ ปี 2554
จำนวน (ล้ ำนบำท)
552.3
600

รำยได้ จำกบริกำร

463.2

100%

400

341.6
62%

100%
210.7

200

ต้ นทุนบริกำร
กำไรขั้นต้ น

302.5
65%

38%

0

ปี 2555

160.7
35%

ปี 2554
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ฐำนะกำรเงินปี 2555 เปรียบเทียบปี 2554
3,000
2,500

จำนวน (ล้ ำนบำท)
2,799.5

ปี 2555
ปี 2554
2,015.8
1,664.9

2,000
1,500

1,066.7

1,134.6

949.1

1,000
500
0

สิ นทรัพย์ รวม

หนีส้ ิ นรวม

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
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วำระกำรประชุม
วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555

(รำยละเอียดตำมรำยงำนประจำปี 2555 หน้ ำที่ 55 ถึงหน้ ำที่ 112)
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรอง
งบกำรเงินของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อยสำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2555 ซึ่งได้ ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำก นำยบรรจง พิชญ
ประสำธน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 7147 แห่ งบริษัท เอเอ็น
เอส ออดิท จำกัด โดยผ่ ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ ว
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วำระกำรประชุม
วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรจัดสรรกำไรสุ ทธิประจำปี 2555
เป็ นเงินสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 7,302,324.12 บำท
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : ตำมข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 56 กำหนดว่ ำบริ ษัท
ต้ อ งจัด สรรก ำไรสุ ท ธิ ป ระจ ำปี ส่ วนหนึ่ ง ไว้ เ ป็ นทุ น ส ำรองไม่ น้ อยกว่ ำ
ร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หั กด้ วยยอดเงินขำดทุนสะสม (ถ้ ำมี)
จนกว่ ำทุนสำรองนีจ้ ะมีจำนวนไม่ น้อยกว่ ำร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ดังนั้นเห็นสมควรให้ ผ้ ูถอื หุ้นจัดสรรกำไรสุ ทธิประจำปี 2555 ดังนี้
กำไรสุ ทธิจำนวน
146,046,482.33 บำท
อนุมตั จิ ดั สรรสำรองตำม กม.(ร้ อยละ 5)
7,302,324.12 บำท
รวมเป็ นเงินสำรองตำมกฎหมำยสะสมจำนวน 22,511,217.42 บำท
หรือร้ อยละ 4.45 ของทุนจดทะเบียน
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วำระกำรประชุม
วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรจ่ ำยปันผลประจำปี 2555 และพิจำรณำ
อนุมตั กิ ำรจ่ ำยปันผลเป็ นหุ้นสำมัญและเงินสด

ควำมเห็ น คณะกรรมกำร : เห็ น สมควรให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น อนุ มั ติ ก ำร
จ่ ำยเงินปันผลเป็ นหุ้นสำมัญและเงินสด ดังนี้
5.1 จ่ ำยปันผลเป็ นหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ จำนวนไม่ เกิน 72,321,422 หุ้น
มูลค่ ำทีต่ รำไว้ ห้ ุนละ 1 บำท ให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นในอัตรำ 7 หุ้นสำมัญเดิมต่ อ 1 หุ้น
ปั นผล รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ นไม่ เกิน 72,321,422 บำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำร
จ่ ำยเงินปั นผล 0.14285714 บำทต่ อหุ้ น ในกรณีที่มีเศษหุ้ นต่ำกว่ ำ 7 หุ้ น
บริ ษัทฯจะจ่ ำยเงินปันผลเป็ นเงินสดแทนกำรจ่ ำยหุ้นปันผลในอัตรำหุ้นละ
0.14285714 บำท
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วำระกำรประชุม
วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรจ่ ำยปันผลประจำปี 2555 และพิจำรณำ
อนุมตั กิ ำรจ่ ำยปันผลเป็ นหุ้นสำมัญและเงินสด (ต่ อ)

5.2 จ่ ำยปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรำ 0.01587302 บำทต่ อหุ้ น เพื่อรองรั บ
ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยที่เกิดจำกกำรจ่ ำยปั นผลเป็ นหุ้ นสำมัญ โดยคำนวณจำก
มูลค่ ำหุ้นทีต่ รำไว้ ห้ ุนละ 1 บำท
ทั้ ง นี้ ผู้ ถื อ หุ้ น จะได้ รั บ เงิ น ปั น ผลในรู ป หุ้ น สำมั ญ และเงิ น สด รวมเป็ น
จำนวน 0.15873016 บำทต่ อหุ้น รวมเป็ นเงินที่บริษัทฯ ต้ องจ่ ำยในครั้งนีไ้ ม่
เกิน 80,357,140 บำทและเป็ นไปตำมนโยบำยกำรจ่ ำยเงินปันผลของบริษัทฯ
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วำระกำรประชุม
วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรจ่ ำยปันผลประจำปี 2555 และพิจำรณำ
อนุมตั กิ ำรจ่ ำยปันผลเป็ นหุ้นสำมัญและเงินสด (ต่ อ)
โดยกำหนดกำรจ่ ำยเงินปันผล
ปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น :
วันที่ 13 พฤษภำคม 2556
วันทีจ่ ่ ำยหุ้นปันผลและเงินสด :
วันที่ 28 พฤษภำคม 2556
เงินปันผลต่ อหุ้น :
0.14285714 บำท
จำนวนหุ้นทีม่ สี ิ ทธิได้ รับเงินปันผล :
506,249,953 หุ้น
จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น :
80,357.140 บำท
คิดเป็ นร้ อยละ 55.02 ของกำไรสุ ทธิประจำปี 2555
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วำระกำรประชุม
วำระที่ 6
พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนจำกเดิม 506,250,000
บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 506,249,953 บำท โดยเป็ นกำรตัดหุ้นสำมัญที่
คงเหลือจำกกำรจัดสรร เพือ่ รองรับกำรจ่ ำยหุ้นปันผลจำกผลกำรดำเนินงำน
ประจำปี 2554 จำนวน 47 หุ้น มูลค่ ำที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 1 บำท และอนุมัติกำร
แก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำรลดทุ น จด
ทะเบียนของบริษัทฯ
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ
กำรลดทุนจดทะเบียน และแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ดังนี้
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เดิม
ข้ อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน
แบ่ งเป็ น
มูลค่ ำหุ้นละ
โดยแบ่ งออกเป็ น
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิ ทธิ์

ใหม่

:
:
:

506,250,000
506,250,000
1

506,249,953 บำท
506,249,953 หุ้น
1 บำท

:
:

506,250,000
-

506,249,953 หุ้น
- หุ้น

ทั้งนีใ้ ห้ บุคคลที่คณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยในกำรจดทะเบียนแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ
ทีก่ รมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์ มีอำนำจแก้ ไข และเพิม่ เติมถ้ อยคำ หรือดำเนินกำร
ใดๆ เพือ่ ให้ เป็ นตำมคำสั่ งของนำยทะเบียน
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วำระกำรประชุม
วำระที่ 7

พิจำรณำอนุมัติกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนจำกเดิม 506,249,953
บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 578,571,375 บำท โดยกำรออก
หุ้นสำมัญเพิม่ ทุนใหม่ จำนวน 72,321,422 หุ้น มูลค่ ำทีต่ รำไว้
หุ้นละ 1 บำท เพือ่ รองรับหุ้นปันผล และอนุมตั กิ ำรแก้ ไข
หนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับกำรเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ
กำรเพิม่ ทุนจดทะเบียน และแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ อง
กับกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพือ่ รองรับกำรจ่ ำยหุ้นปันผล ดังนี้
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เดิม
ข้ อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน
แบ่ งเป็ น
มูลค่ ำหุ้นละ
โดยแบ่ งออกเป็ น
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิ ทธิ์

ใหม่

:
:
:

506,249,953
506,249,953
1

578,571,375 บำท
578,571,375 หุ้น
1 บำท

:
:

506,249,953
-

578,571,375 หุ้น
- หุ้น

ทั้งนีใ้ ห้ บุคคลที่คณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยในกำรจดทะเบียนแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ
ทีก่ รมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์ มีอำนำจแก้ ไข และเพิม่ เติมถ้ อยคำ หรือดำเนินกำร
ใดๆ เพือ่ ให้ เป็ นตำมคำสั่ งของนำยทะเบียน
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วำระกำรประชุม
วำระที่ 8
พิจำรณำอนุ มัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญใหม่ ที่เกิดจำกกำรเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเพือ่ รองรับกำรจ่ ำยหุ้นปันผล
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ
กำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ จำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 72,321,422
หุ้น มูลค่ ำทีต่ รำไว้ ห้ ุนละ 1 บำท เพือ่ รองรับกำรจ่ ำยหุ้นปันผล
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วำระกำรประชุม
วำระที่ 9

พิจำรณำแต่ งตั้งกรรมกำรใหม่ แทนกรรมกำรที่ครบกำหนด
ออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ

กรรมกำรทีค่ รบกำหนดออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ และเสนอให้ ผ้ ูถอื หุ้น
เลือกตั้ง เพือ่ เข้ ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
1) นำยธงไชย
2) นำยวัชรินทร์

แพรรังสี
ดวงดำรำ

3) นำงสำวจิรำภรณ์ แพรรังสี

กรรมกำร
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
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เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 9
ประวัติกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระ
ชื่อ-ชื่อสกุล :
ตำแหน่ งในบริษัท :
อำยุ :
วุฒิกำรศึกษำ :

นำยธงไชย แพรรังสี
รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำร
60 ปี
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
โรงเรียนนิดำบริหำรธุรกิจ
ผ่ ำนกำรอบรม :
Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)
ตำแหน่ งงำนในปัจจุบัน : รักษำกำรประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร และกรรมกำร
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เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 9
ประวัติกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระ
ประวัติกำรทำงำน :
ธ.ค.2555 – ปัจจุบัน
2548 – 2555

2549 – ปัจจุบัน
2539 – ปัจจุบัน
2537 – ปัจจุบัน
2535 – ปัจจุบัน

รักษำกำรประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร และกรรมกำร
บริษทั ชูไก จำกัด (มหำชน)
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร และกรรมกำร
บริษทั ชูไก จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร บริษัท เดอะเครน เซอร์ วสิ จำกัด
กรรมกำร บริษัท เดอะเครน เฮฟวีล่ ฟิ ท์ จำกัด
กรรมกำร บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด
กรรมกำร บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด
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เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 9
ประวัติกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระ
กำรถือหุ้นในบริษทั :
ร้ อยละ 34.46
กิจกำรอืน่ ที่อำจทำให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษัท : ไม่ มี
จำนวนวำระกำรดำรงตำแหน่ ง / ปี : 3 วำระ / 7 ปี 5 เดือน
กำรเข้ ำร่ วมประชุมปี 2555 : เข้ ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 9 ครั้ง จำก 10 ครั้ง
ประวัติกำรทำผิดทำงกฎหมำยในระยะเวลำ 5 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไม่ มี
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เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 9
ประวัติกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระ
ชื่อ-ชื่อสกุล :
ตำแหน่ งในบริษัท :
อำยุ :
วุฒิกำรศึกษำ :

นำยวัชรินทร์ ดวงดำรำ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
53 ปี
นิติศำสตร์ บัณฑิต ( มธ. )
เนติบัณฑิตไทย ( เนติบัณฑิตยสภำ )
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต ( EX-MBA ม.เกษตรศำสตร์ )
ผ่ ำนกำรอบรม :
Director Accreditation Program (DAP) year 2004 (IOD)
Director Certification Program (DCP) year 2006 (IOD)
ตำแหน่ งงำนในปัจจุบัน : ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
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เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 9
ประวัติกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระ
ประวัติกำรทำงำน :
2549 – ปัจจุบัน
2547 – 2550
2538 – 2547
2525 – 2538

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
บริษทั ชู ไก จำกัด (มหำชน)
ที่ปรึกษำกฎหมำย ทนำยควำม กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
ใน บมจ.หลำยแห่ ง
บริษัทบริหำรหนี้ ( AMC ) ของสถำบันกำรเงิน
บงล.ธนชำติ และบงล.เอกชำติ
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เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 9
ประวัติกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระ
กำรถือหุ้นในบริษทั : ไม่ มี
กิจกำรอืน่ ที่อำจทำให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษัท : ไม่ มี
จำนวนวำระกำรดำรงตำแหน่ ง / ปี : 3 วำระ / 6 ปี 7 เดือน
กำรเข้ ำร่ วมประชุมปี 2555 : 1. เข้ ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 9 ครั้ง จำก 10 ครั้ง
2. เข้ ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 8 ครั้ง จำก 8 ครั้ง
ประวัติกำรทำผิดทำงกฎหมำยในระยะเวลำ 5 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไม่ มี
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เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 9
ประวัติกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระ
ชื่อ-ชื่อสกุล :
ตำแหน่ งในบริษัท :
อำยุ :
วุฒิกำรศึกษำ :
ผ่ ำนกำรอบรม :
ตำแหน่ งงำนในปัจจุบัน :
ประวัติกำรทำงำน :
2555 – ปัจุบนั
2551 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน

นำงสำวจิรำภรณ์ แพรรังสี
กรรมกำร และผู้ช่วยประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร
31 ปี
ปริญญำตรี สำขำกำรตลำด
มหำวิทยำลัยอัสสั มชัญ
Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)
กรรมกำร
กรรมกำร บริษทั ชู ไก จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรผู้จดั กำร บริษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด
กรรมกำร บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด
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เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 9
ประวัติกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระ
กำรถือหุ้นในบริษทั : ร้ อยละ 4.44
กิจกำรอืน่ ที่อำจทำให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษัท : ไม่ มี
จำนวนวำระกำรดำรงตำแหน่ ง / ปี : 1 วำระ / - ปี 7 เดือน
กำรเข้ ำร่ วมประชุมปี 2555 : เข้ ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 4 ครั้ง จำก 10 ครั้ง

ประวัติกำรทำผิดทำงกฎหมำยในระยะเวลำ 5 ปี ที่ผ่ำนมำ : ไม่ มี
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วำระกำรประชุม
วำระที่ 10

พิจำรณำอนุมตั กิ ำหนดค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั
ประจำปี 2556

1. ค่ ำตอบแทนรำยเดือน (บำท)

ปี 2555

ปี 2556

ประธำนกรรมกำร

40,000

คงเดิม

รองประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

30,000

คงเดิม

กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ

20,000

คงเดิม

2. ค่ ำเบีย้ ประชุมต่ อครั้ง (บำท)

ปี 2555

ปี 2556

ประธำนกรรมกำร

12,000

คงเดิม

รองประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

10,000

คงเดิม

กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ

10,000

คงเดิม
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วำระกำรประชุม
วำระที่ 10

พิจำรณำอนุมตั กิ ำหนดค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั
ประจำปี 2556 (ต่ อ)
3. บำเหน็จกรรมกำร
ปี 2555

ปี 2556

ในอัตรำ 1 เท่ ำ ของเบีย้ ประชุมกรรมกำรบริษทั ที่
กรรมกำรท่ ำนนั้นได้ รับในแต่ ละปี โดยได้ รับเมื่อมีกำร
จ่ ำยเงินปันผลให้ กบั ผู้ถอื หุ้น
•
•
•
•

เมื่อมีกำรจ่ ำยเงินปันผลให้ กบั ผู้ถอื หุ้น ให้ คณะกรรมกำร
จัดสรรบำเหน็จตำมควำมเหมำะสมให้ กบั กรรมกำรทุก
ตำแหน่ ง ทั้งนีผ้ ลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้ องไม่ เกิน
วงเงิน 5.0 ล้ ำนบำท
กำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำร ในวงเงินไม่ เกิน 5 ล้ ำนบำทต่ อปี
กรรมกำรที่ทำหน้ ำที่มำกกว่ ำ 1 ตำแหน่ งให้ รับค่ ำตอบแทนรำยเดือนหรือเบีย้ ประชุม
ตำมตำแหน่ งทีส่ ู งกว่ ำเพียงตำแหน่ งเดียว
กรรมกำรท่ ำนใดทีไ่ ด้ รับค่ ำตอบแทนในฐำนะผู้บริหำรแล้ วจะไม่ ได้ รับค่ ำตอบแทน
รำยเดือนในฐำนะกรรมกำรอีก
กรรมกำรท่ ำนใดซึ่งไม่ สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุมจะไม่ ได้ รับเบีย้ ประชุม
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วำระกำรประชุม
วำระที่ 11

พิจำรณำอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชี
ประจำปี 2556

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี จำกบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท
จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และบริษัทย่ อยในรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 โดยมีรำยชื่ อผู้ลง
นำมตรวจสอบ ดังต่ อไปนี้
1) นำยประวิทย์
วิวรรณธนำนุตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4917 หรือ
2) นำยบรรจง
พิชญประสำธน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 7147 หรือ
3) นำยเทอดทอง
เทพมังกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3787 หรือ
4) นำยอุดม
ธนูรัตน์ พงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 8501 หรือ
ผู้สอบบัญชี ท่ำนอื่น ที่ได้ รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ ำด้ วยกำรให้ ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ ทำหน้ ำที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงควำมเห็นต่ องบกำรเงินของบริ ษัทและ
บริษทั ย่ อยแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่ ำวได้
พร้ อมเสนอให้ ทปี่ ระชุมผู้ถอื หุ้นพิจำรณำอนุมัตคิ ่ ำสอบบัญชีประจำปี 2556 ของ บริษัท ชู ไก จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่ อย เป็ นจำนวนเงินไม่ เกิน 2,000,000.00 บำทต่ อปี ในอัตรำเดียวกับปี ที่ผ่ำนมำ
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ค่ ำสอบบัญชีประจำปี
บริษัท

ปี 2555

ปี 2556

1,200,000

1,200,000

บริษัท เดอะเครน เซอร์ วสิ จำกัด

210,000

230,000

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด

200,000

220,000

บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด

240,000

260,000

บริษัท เดอะเครน เฮฟวีล่ ฟิ ท์ จำกัด

150,000

90,000

2,000,000

2,000,000

บริษทั ชู ไก จำกัด (มหำชน)

รวม
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วำระกำรประชุม
วำระที่ 12

พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ
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ปิ ดกำรประชุ ม
ขอให้ ทุกท่ ำนเดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ
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