บริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน)
กำรประชุมสำมัญผ้ ถู อื ห้ ุนประจำปี 2558
วันอังคำรที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2558
เวลำ 14:30 น.
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แผนที่ทางหนีไฟ
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 11 เมษายน 2558
ชื่ อ – สกุล

กลุ่มนายธงไชย แพรรังสี
นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ
นางศิริรัตน์ จารุสมบัติ
นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล
นายสุ ทศั น์ หิรัญญาภินันท์
บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
นายณัฐภพ รัตนสุ วรรณทวี
นายวิสุทธิ์ ภูวรัฐวราธรณ์
น.ส.กฤตพร จารุสมบัติ
นายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ

จานวนหุ้น

ร้ อยละของจานวนหุ้นทั้งหมด

385,340,476
25,007,407
14,454,150
11,114,942
7,856,075
6,431,062
5,485,241
5,047,488
4,616,666
4,413,600

61.48
3.99
2.31
1.77
1.25
1.03
0.88
0.81
0.74
0.70
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หลักการออกเสี ยงและนับคะแนน
1. หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสี ยงหนึ่งเสี ยง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ ละท่ านจะมีคะแนนเสี ยงเท่ ากับจานวนหุ้นทีต่ นถือรวมกับจานวนหุ้นที่รับมอบ
ฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ ละวาระนั้น เพื่อให้ เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนใน
แต่ ละวาระ ขอแจ้ งการลงคะแนนดังนี้
3.1 ผู้ถือหุ้นท่ านใดที่ เห็นด้ วย กับข้ อเสนอแนะ หรื อไม่ มคี วามเห็น แสดงเป็ นอย่ างอื่น
ตามที่ประธานหรื อคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ ต้องทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน
และไม่ มีความจาเป็ นต้ องยื่นบัตรลงคะแนนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ โดยเจ้ าหน้ าที่จะเก็บ
รวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ทไี่ ม่ เห็นด้ วยและงดออกเสี ยงเท่ านั้น
3.2 หากผู้ถือหุ้นท่ านใดมีความเห็น คัดค้ านหรื องดออกเสี ยง ขอ ให้ ทาเครื่ องหมายในบัตร
ลงคะแนน พร้ อมระบุจานวนหุ้นทีต่ นถือรวมกับจานวนหุ้นทีต่ นได้ รับมอบฉันทะ
และส่ งบัตรลงคะแนนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
4. ผลการนับคะแนนแต่ ละวาระ จะแสดงบนจอให้ กบั ผู้ร่วมประชุ มทราบเป็ นวาระๆ
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วาระการประชุ ม
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2557 และ
รับรองรายงานประจาปี
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2557 เป็ นเงินสารอง
ตามกฎหมาย
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วาระการประชุ ม (ต่ อ)
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายปันผลประจาปี 2557 และพิจารณา
อนุมตั กิ ารจ่ ายปันผลเป็ นหุ้นสามัญและเงินสด
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,784,419 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 626,783,520 บาท โดยเป็ นการตัดหุ้นสามัญ
ทีค่ งเหลือจากการจัดสรร เพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปันผลจากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2556 จานวน 899 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ
1 บาท และพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
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วาระการประชุ ม (ต่ อ)
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,783,520 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 696,426,133 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนใหม่ จานวน 69,642,613 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
เพื่อรองรับหุ้นปันผล และ พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขหนังสื อ
บริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ ทเี่ กิดจากการเพิม่ ทุน
จดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปันผล
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วาระการประชุ ม (ต่ อ)
วาระที่ 9 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออก
จากตาแหน่ งตามวาระ
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
ประจาปี 2558
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี
ประจาปี 2558
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
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คณะกรรมการบริษทั ชู ไก จากัด (มหาชน)
1. ผศ.ดร.พิบูลย์
2. นายธงไชย

ลิมประภัทร
แพรรังสี

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ /รองประธานกรรมการ

3. นายวัชรินทร์

ดวงดารา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

4. นายสุ รินทร์

เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

5. นางวีระวรรณ
6. นายเจษฎา
7. นายชานาญ

บุญขวัญ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
พรหมจาต กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
งามพจนวงศ์ กรรมการ / รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

8. น.ส.อัญญ์ ชิสา

แพรรังสี

กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

9. น.ส.จันทร์ จิรา

แพรรังสี

กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ บริษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด

10. น.ส. วนิดา

ดาราฉาย

กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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วาระการประชุ ม
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้ วเห็นว่ ารายงานการประชุ ม
สามัญผู้ ถือหุ้ นประจาปี 2557 เมื่ อวันที่ 29 เมษายน 2557 ได้ บันทึก
รายงานการประชุ มไว้ ครบถ้ วน จึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุ มสามัญผู้ถือ
หุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุ มดังกล่ าว
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วาระการประชุ ม
วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2557
และรับรองรายงานประจาปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นรับทราบการ
แถลงผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 โดยรายละเอียดปรากฏ
อยู่ ใ นรายงานประจ าปี 2557 ที่ได้ จัด ส่ งให้ ผ้ ู ถือ หุ้ นล่ ว งหน้ าพร้ อมกับ
หนังสื อเชิญประชุ มครั้งนีแ้ ล้ ว ตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 3
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ผลการดาเนินงานปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556
จานวน (ล้านบาท)

1,600
1,200

2556
2557

1,414.0 -346.3 / -24.5%
100%

1,067.7
100%

1,059.6
75%

722.1

800
68%

400
0

354.5 345.6
25% 32%

163.8 / 225.6%
236.4
72.6
5%

รายได้ รวม

ต้ นทุนขาย

กาไรขั้นต้ น

22%

กาไรสุ ทธิ
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รายได้ จากการขายปี 2557 เปรียบเทียบ ปี 2556
จานวน (ล้านบาท)

1,000
800
600
400

807.4

-405.2 / -50.2%
646.7

100%
402.2
100%

200
0

2556
2557

80%
280.8

-39.3 / -24.5%

160.7

70%
20%

รายได้ จากขาย

ต้ นทุนขาย

121.4
30%

กาไรขั้นต้ น
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รายได้ จากการขาย (Zoomlion) ปี 2557 เปรียบเทียบ ปี 2556
จานวน (ล้านบาท)

900

758.5

626.5

100%

600

83%
327.4

300

0

2556
2557

-431.1 / -56.8%

100%

252.6
77%

-57.3 / -43.4%
132.1
17%

รายได้ จากขาย

ต้ นทุนขาย

74.8
23%

กาไรขั้นต้ น
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รายได้ จากการขาย (Used) ปี 2557 เปรียบเทียบ ปี 2556
จานวน (ล้านบาท)

100
74.8

2556
2557

25.9 / 53.0%

80
60

48.9

40

100%

100%

20
0

17.8 / 62.0%
46.5
20.2
41%

รายได้ จากขาย

28.2

38%

ต้ นทุนขาย

28.7 62%
59%

กาไรขั้นต้ น
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รายได้ จากการให้ บริการปี 2557 เปรียบเทียบ ปี 2556
จานวน (ล้านบาท)

800

ปี 2556
ปี 2557

665.5 58.9 / 9.7%
606.6

600
100%

100%

412.9 441.2

400

66%
68%

200

30.5 / 15.8%
193.7 224.2
32%

0

รายได้ จากบริการ

ต้ นทุนบริการ

34%

กาไรขั้นต้ น
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ฐานะการเงินปี 2557 เปรียบเทียบปี 2556
จานวน (ล้านบาท)
3,500
3,000

ปี 2556
ปี 2557

-368.8 / -11.9%

3,095.0

2,726.2

2,500

-600.8 / -31.4%
1,913.0

231.0 / 19.5%
1,312.2

2,000

1,500

1,182.0

1,413.0

1,000
500
0

สิ นทรัพย์ รวม

หนีส้ ิ นรวม

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
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วาระการประชุ ม
วาระที่ 3 พิจ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรอง
งบการเงินของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อยสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นายไกรสิ ทธิ์ ศิ ลป
มลคลกุล ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 9429 แห่ ง บริ ษั ท พีวี
ออดิ ท จ ากั ด โดยผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
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วาระการประชุ ม
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2557
เป็ นเงินสารองตามกฎหมายจานวน 5,995,621.71 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 56 กาหนดว่ าบริ ษัท
ต้ อ งจัด สรรก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี ส่ วนหนึ่ ง ไว้ เ ป็ นทุ น ส ารองไม่ น้ อยกว่ า
ร้ อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หั กด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ ามี)
จนกว่ าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ดังนั้นเห็นสมควรให้ ผ้ ูถือหุ้นจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2557 ดังนี้
กาไรสุ ทธิจานวน
119,912,434.19 บาท
อนุมตั จิ ดั สรรสารองตาม กม.(ร้ อยละ 5)
5,995,621.71 บาท
รวมเป็ นเงินสารองตามกฎหมายสะสมจานวน 31,524,151.37 บาท
หรื อร้ อยละ 5.03 ของทุนจดทะเบียน
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วาระการประชุม
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายปันผลประจาปี 2557 และพิจารณา
อนุมตั กิ ารจ่ ายปันผลเป็ นหุ้นสามัญและเงินสด
ความเห็ น คณะกรรมการ : เห็ น สมควรให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น อนุ มั ติ ก าร
จ่ ายเงินปันผลเป็ นหุ้นสามัญและเงินสด ดังนี้
5.1 จ่ ายปันผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จานวนไม่ เกิน 69,642,613 หุ้น
มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิมต่ อ 1 หุ้น
ปั นผล รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ นไม่ เกิน 69,642,613 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการ
จ่ ายเงินปั นผล 0.11111111 บาทต่ อหุ้ น ในกรณีที่มีเศษหุ้ นต่ากว่ า 9 หุ้ น
บริ ษัทฯจะจ่ ายเงินปันผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ
0.11111111 บาท
-20

วาระการประชุ ม
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายปันผลประจาปี 2557 และพิจารณา
อนุมตั กิ ารจ่ ายปันผลเป็ นหุ้นสามัญและเงินสด (ต่ อ)
5.2 จ่ ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรา 0.01234568 บาทต่ อหุ้ น เพื่อรองรั บ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากการจ่ ายปั นผลเป็ นหุ้ นสามัญ โดยคานวณจาก
มูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท

ทั้ ง นี้ ผู้ ถื อ หุ้ น จะได้ รั บ เงิ น ปั น ผลในรู ป หุ้ น สามั ญ และเงิ น สด รวมเป็ น
จานวน 0.12345679 บาทต่ อหุ้น รวมเป็ นเงินที่บริษัทฯ ต้ องจ่ ายในครั้งนีไ้ ม่
เกิน 77,380,682 บาทและเป็ นไปตามนโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทฯ
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วาระการประชุ ม
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายปันผลประจาปี 2557 และพิจารณา
อนุมตั กิ ารจ่ ายปันผลเป็ นหุ้นสามัญและเงินสด (ต่ อ)
โดยกาหนดการจ่ ายเงินปันผล
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น :
วันที่ 13 พฤษภาคม 2558
วันทีจ่ ่ ายหุ้นปันผลและเงินสด :
วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
เงินปันผลต่ อหุ้น :
0.12345679 บาท
จานวนหุ้นทีม่ สี ิ ทธิได้ รับเงินปันผล : 626,783,520 หุ้น
จานวนเงินปันผลทั้งสิ้น :
77,380.682 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 64.53 ของกาไรสุ ทธิประจาปี 2557
-22

วาระการประชุ ม
วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,784,419 บาท
เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ 626,783,520 บาท โดยเป็ นการตั ด หุ้ น
สามัญที่คงเหลือจากการจัดสรร เพื่อรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผลจาก
ผลการดาเนินงานประจาปี 2556 จานวน 899 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุน
ละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ ไขหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
ลดทุนจดทะเบียน และแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ดังนี้
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เดิม
ใหม่
ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียนจานวน : 626,784,419 626,783,520 บาท
แบ่ งเป็ น
: 626,784,419 626,783,520 หุ้น
มูลค่ าหุ้นละ
:
1
1 บาท
โดยแบ่ งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
: 626,784,419 626,783,520 หุ้น
หุ้นบุริมสิ ทธิ์
:
หุ้น
ทั้ง นี้ใ ห้ บุ ค คลที่ค ณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายในการจดทะเบี ย น
แก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ที่ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์
มีอานาจ แก้ ไข และเพิ่มเติมถ้ อยคา หรื อดาเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นตามคาสั่ ง
ของนายทะเบียน
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วาระการประชุ ม
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,783,520 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 696,426,133 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่ จานวน 69,642,613 หุ้ น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุ นละ 1 บาท
เพื่ อรองรั บหุ้ นปั นผล และอนุ มัติการแก้ ไขหนั งสื อบริ คณห์ สนธิ
ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การเพิม่ ทุนจดทะเบียน และแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ อง
กับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปันผล ดังนี้
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เดิม
ใหม่
ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียนจานวน : 626,783,520 696,426,133 บาท
แบ่ งเป็ น
: 626,783,520 696,426,133 หุ้น
มูลค่ าหุ้นละ
:
1
1 บาท
โดยแบ่ งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
: 626,783,520 696,426,133 หุ้น
หุ้นบุริมสิ ทธิ์
:
หุ้น
ทั้ง นี้ใ ห้ บุ ค คลที่ค ณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายในการจดทะเบี ย น
แก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ที่ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์
มีอานาจ แก้ ไข และเพิ่มเติมถ้ อยคา หรื อดาเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นตามคาสั่ ง
ของนายทะเบียน
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วาระการประชุม
วาระที่ 8 พิจารณาอนุ มัติการจัด สรรหุ้ นสามัญใหม่ ที่เ กิดจากการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนใหม่ จากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน
69,642,613 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เพื่อรองรั บการจ่ ายหุ้น
ปันผล
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วาระการประชุม
วาระที่ 9 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนด
ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
กรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ และเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้น
เลือกตั้ง เพื่อเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
1) นายเจษฎา
2) นายสุ รินทร์
3) นางสาววนิดา
4) นางสาวอัญญ์ ชิสา

พรหมจาต
เปรมอมรกิจ
ดาราฉาย
แพรรังสี

กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล
อายุ
วุฒิการศึกษา

นายเจษฎา พรหมจาต
53 ปี
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่ านการอบรม
Director Certification Program (DCP) year 2004 (IOD)
Company Secretary Program (CSP) year 2004 (IOD)
นักบริหารยุทธศาสตร์ การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระดับสู ง (นยปส)
รุ่น 1 พ.ศ. 2553
TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2555
ประกาศนียบัตรชั้นสู ง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย มหาชน รุ่นที่ 12
(ปรม) พ.ศ.2556
ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร / กรรมการ บมจ.ชู ไก
29

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ประวัติการทางาน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บมจ. ชู ไก
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และปฏิบัตหิ น้ าทีด่ ้ านการเงิน (CFO) บมจ. อสมท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลปิ ยะเวท
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ชู ไก
กรรมการ บจ. ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์
กรรมการ บจ. มีเดีย สตูดโิ อ
กรรมการ บจ.เอ็ม แอนด์ ดี เอนเตอร์ เทนเมนท์
กรรมการ บจ. เอ็ม โอ เอ็ม อินเตอร์ เนชั่นแนล
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บมจ. มีเดีย ออฟ มีเดียส์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. มีเดีย ออฟ มีเดียส์
ผู้จัดการสานักประธานกรรมการ บจ. กรุงเทพโทรทัศน์ และวิทยุ
ผู้จัดการทัว่ ไป บจ. ชู ไก
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
การถือหุ้นในบริษทั
จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง / ปี
การเข้ าร่ วมประชุมปี 2557

ไม่ มี
3 วาระ / 6 ปี 11 เดือน
เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 9 ครั้งจาก 10 ครั้ง
เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้งจาก 9 ครั้ง

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

ไม่ มี
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล
ตาแหน่ งในบริษัท
อายุ
วุฒิการศึกษา
ผ่ านการอบรม

นายสุ รินทร์ เปรมอมรกิจ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
66 ปี
ปริญญาตรี สาขาการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Risk Management Committee Program(RMP) , (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) Class 59(IOD)
Director Certification Program (DCP) Class 147 (IOD)
Audit Committee Class 39(IOD)
Role of Compensation Committee (RCC) Class 14 (IOD)
โครงการสั มมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่น 8 (FINEX’8)
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
Syndicated Loans, The Euro Money Institute Hong Kong
BOURSE GAME ASIA Singapore
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน
ประวัติการทางาน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ชู ไก
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ศรีวชิ ัยเวชวิวฒ
ั น์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารไทยธนาคาร
กรรมการ บจ. บีทที ปี่ รึกษาธุรกิจ
กรรมการ บจ. หลักทรัพย์ บีที
กรรมการ บจ. หลักทรัพย์ จัดการกองทุนบีที
กรรมการ บจ. บีทีประกันภัย
การถือหุ้นในบริษทั
ไม่ มี
จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง / ปี 2 วาระ / 5 ปี 10 เดือน
การเข้ าร่ วมประชุมปี 2557
เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 10 ครั้งจาก 10 ครั้ง
เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้งจาก 9 ครั้ง
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่ มี
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล
อายุ

นางสาววนิดา ดาราฉาย
47 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผ่ านการอบรม
Director Accreditation Program (DAP) year 2005 (IOD)
Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD)
Company Secretary Program (CSP) year 2005 (IOD
ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร และ กรรมการ บมจ. ชู ไก
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ประวัติการทางาน

ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร และ กรรมการ บมจ. ชู ไก
กรรมการ บจ. เดอะเครนเซอร์ วสิ
กรรมการ บจ. เดอะเครนแหลมฉบัง
กรรมการ บจ. เดอะเครน เฮฟวีล่ ฟิ ท์
กรรมการ บจ. เดอะเครน ระยอง

การถือหุ้นในบริษทั
ร้ อยละ 4.03
จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง/ปี
4 วาระ / 9 ปี 11 เดือน
การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2557
เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 10 ครั้งจาก 10 ครั้ง
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
ไม่ มี
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล

นางสาวอัญญ์ ชิสา แพรรังสี

อายุ

33 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสั มชัญ

ผ่ านการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) year 2006(IOD)
Director Certification Program (DCP) Class 167/2012 (IOD)
หลักสู ตรเจ้ าหน้ าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานระดับบริหาร (บจก.พี.เอ็ม.ซี.อคาเดมิค กรุ๊ป)

ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร และ กรรมการ บมจ. ชู ไก
ประวัติการทางาน

กรรมการ บมจ. ชู ไก
กรรมการผู้จัดการ บจ. เดอะเครน แหลมฉบัง
กรรมการ บจ. เดอะเครน แหลมฉบัง
36

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
การถือหุ้นในบริษทั
ร้ อยละ 4.44
จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง/ปี
2 วาระ / 2 ปี 7 เดือน
การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2557
เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 8 ครั้งจาก 10 ครั้ง
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
ไม่ มี
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วาระการประชุ ม
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
ประจาปี 2558
1. ค่ าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ปี 2557
40,000
30,000
20,000

ปี 2558
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

2. ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ปี 2557
12,000
10,000
10,000

ปี 2558
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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วาระการประชุ ม
วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
ประจาปี 2558 (ต่ อ)
3. บาเหน็จกรรมการ
ปี 2557
เมื่อมีการจ่ ายเงินปันผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดสรร
บาเหน็จตามความเหมาะสมให้ กบั กรรมการทุกตาแหน่ ง ทั้งนี้
ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้ องไม่ เกินวงเงิน 5.0 ล้ านบาท

ปี 2558
คงเดิม

• กาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่ เกิน 5 ล้ านบาทต่ อปี
• กรรมการที่ทาหน้ าที่มากกว่ า 1 ตาแหน่ งให้ รับค่ าตอบแทนรายเดือน ตามตาแหน่ งที่สูงกว่ า
เพียงตาแหน่ งเดียว
• กรรมการท่ านใดทีไ่ ด้ รับค่ าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ วจะไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน
รายเดือนในฐานะกรรมการอีก
• กรรมการท่ านใดซึ่งไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ มจะไม่ ได้ รับเบีย้ ประชุม
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วาระการประชุม
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี
ประจาปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท พีวี ออดิท จากัด
เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อยในรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายชื่ อผู้ลงนาม
ตรวจสอบ ดังต่ อไปนี้
1) นายประวิทย์
วิวรรณธนานุตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรื อ
2) นายบรรจง
พิชญประสาธน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรื อ
3) นายเทอดทอง
เทพมังกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรื อ
4) นายไกรสิ ทธิ์
ศิลปมงคลกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรื อ
ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสานักงานเดียวกัน เป็ นผู้ลงลายมือชื่ อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดง
ความเห็นต่ องบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่ อยแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่ าวได้
พร้ อมเสนอให้ ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตคิ ่ าสอบบัญชีประจาปี 2558 ของ บริษัท ชู ไก จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย เป็ นจานวนเงินไม่ เกิน 2,420,000.00 บาทต่ อปี โดยปรับเพิม่ จากปี ที่ผ่านมาเป็ นเงิน 220,000 บาท
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ค่ าสอบบัญชีประจาปี
บริษัท

ปี 2557

ปี 2558

1,310,000

1,400,000

บริษัท เดอะเครน เซอร์ วสิ จากัด

250,000

300,000

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด

250,000

300,000

บริษัท เดอะเครน ระยอง จากัด

300,000

330,000

90,000

90,000

2,200,000

2,420,000

บริษทั ชู ไก จากัด (มหาชน)

บริษัท เดอะเครน เฮฟวีล่ ฟิ ท์ จากัด
รวม
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วาระการประชุ ม
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
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ปิ ดกำรประชุม

ขอให้ ทุกท่ ำนเดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ
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