วันที่ 24 มีนาคม 2560
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CRANE-W1)
4. รายงานประจาปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM
5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ
6. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
8. หนังสือมอบฉันทะจานวน 3 แบบ
9. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
10. แผนที่สถานที่ประชุม
ด้วยมติคณะกรรมการบริษัท ชูไก จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ได้มีมติให้เรียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 214-215 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2559 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
พร้อมกันนี้ได้แนบสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วย ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 และรับรองรายงานประจาปี
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2559
และรับรองรายงานประจาปี 2559 ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุน้ ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 4
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจาก ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จากัด โดยได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแบบ
ไม่มเี งื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามรายงาน
ประจาปี 2559 หัวข้องบการเงิน โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
2559
2558
สินทรัพย์รวม
2,885.20
2,788.45
หนี้สินรวม
1,804.36
1,429.84
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
1,080.84
1,358.61
รายได้รวม
659.93
902.16
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
(280.13)
(45.19)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
(0.40)
(0.06)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2559 เป็นเงินสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสาหรับผล
การดาเนินงาน ประจาปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีทุนสารองแล้ว 31,524,151.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.53
ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี หัวข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผล
กาหนดว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวด

บัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นติ ิบุคคล และเงินสารองต่างๆ นั้น แต่เนื่องจากผลประกอบการของบริษทั ฯ ประจาปี 2559 จากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 138.70 ล้านบาท และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 280.13 ล้าน
บาท
ความเห็นคณะกรรมการ : จึงเห็นสมควรงดจัดสรรก าไรสุท ธิ เป็นเงินสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั น ผล
ประจาปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนดังกล่าว
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ใบสาคัญแสดง
สิทธิ CRANE-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) และการจองเกินจากสิทธิ (Excess Right) จานวนไม่เกิน 174,106,171 หน่วยในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (รายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วยลาดับที่ 3)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ใบสาคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ
และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจองเกินจากสิทธิ (Excess Right) จานวนไม่เกิน
174,106,171 หน่วยในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
หรือคณะกรรมการบริหาร มีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับใบสาคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 การเข้าทา เจรจา ตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทาและยื่น
คาขอและเอกสารต่างๆ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุค คลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการนา
ใบสาคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงดาเนินการใดๆ อันจาเป็นและสมควร
เกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 และการนาใบสาคัญแสดง
สิทธิ CRANE-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สาเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจาหน่าย
ของบริษัทจานวน 1,448.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 1,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทจากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 696,426,133.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 696,424,685.00 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน
696,424,685 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 696,426,133.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 696,424,685.00 บาท โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญที่
คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2557 จานวน 1,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนรวม

:

696,424,685

บาท

แบ่งเป็น

:

696,424,685

หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ

:
:

1
696,424,685

บาท
หุ้น

(หกร้อยเก้าสิบหกล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันหกร้อย
แปดสิบห้าบาท)
(หกร้อยเก้าสิบหกล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันหกร้อย
แปดสิบห้าหุ้น)
(หนึ่งบาท)
(หกร้อยเก้าสิบหกล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันหกร้อย
แปดสิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ์
:
หุ้น
ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 348,212,342.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน
348,212,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 696,424,685.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จานวน 1,044,637,027.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 1,044,637,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 348,212,342.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 348,212,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 696,424,685.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 1,044,637,027.00 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 1,044,637,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนรวม

:

1,044,637,027

บาท

แบ่งเป็น

:

1,044,637,027

หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ

:

หุ้นบุริมสิทธิ์

:

:

1
1,044,637,027
-

บาท
หุ้น

(หนึ่งพันสี่สิบสีล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันยี่สิบ
เจ็ดบาท)
(หนึ่งพันสี่สิบสีล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพัน ยี่สิบ
เจ็ดหุ้น)
(หนึ่งบาท)
(หนึ่งพันสี่สิบสีล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันยี่สิบ
เจ็ดหุ้น)

หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 348,212,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมี
รายละเอียดการจัดสรรดังต่อไปนี้
8.1
พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญจานวนไม่เกิน 174,106,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date)
และกาหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
8.1.1 เสนอขายในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.00
บาท
8.1.2 ในการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) นั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าสิทธิของตน (Excess Rights) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว
เท่านั้น
8.1.3 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอานาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อ

ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจานงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิ ทธิ
ดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
8.1.4 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิของตนเป็นจานวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่
เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุในใบจองซื้อสาหรับการ
จองเกินสิทธิดังกล่าว และชาระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย
8.1.5 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้ นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจานวนมากกว่าหุ้นส่ วนที่
เหลือจากการจัดสรร ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้น
ดังกล่าวให้ดาเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ (Excess Right) บริษัทจะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่ไม่ได้จาหน่ายออก
การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทาให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถื อ
ครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงา
กิจการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ
บริษัท
8.2
พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 174,106,171หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ใบสาคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1) ซึ่งออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามที่กล่าวข้างต้น
(โปรดดู ร ายละเอี ย ดเบื้ อ งต้ น ของใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ CRANE-W1 ในสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ยล าดั บ ที่ 3) นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เพื่ออนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มีอานาจในการดาเนินการใดๆ
อันจาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลา
การจองซื้อและรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกาหนดราคา เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคาขอต่างๆ และ/หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนในการยืน่ จด
ทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการนาส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีมติกาหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อม
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (CRANE-W1) และกาหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม

มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 348,212,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรตามที่
เสนอข้างต้น
วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22
ซึ่งกาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สาหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1) ผศ.ดร.พิบูลย์
ลิมประภัทร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2) นางวีระวรรณ
บุญขวัญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3) นางสาวอัญญ์ชิสา
แพรรังสี
กรรมการ
และเสนอขอแต่งตั้งกรรมการใหม่ตารงตาแหน่งแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระอีก 1 ท่าน
ดังนี้
4) นายทัฬห์
สิริโภคี
กรรมการอิสระ
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกาหนดขึ้น รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาปี 2559 หัวข้อโครงสร้างการ
จัดการ และเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอแต่งตั้งไม่เป็นกรรมการที่มี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา ไม่เป็นผู้บริหารวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ กับบริษัทและบริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ในครั้ ง นี้ ได้ ผ่ า นกระบวนการกลั่ น กรองของ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็น
ประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง
3 ท่าน ข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น อนุมัติแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ เพื่อดารงตาแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระอีก 1 ท่าน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาปรากฏตามรายงานประจาปี 2559
หัวข้อโครงสร้างการจัดการ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 ซึ่งกาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น คณะกรรมการ
เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันและได้เปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกาไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อ
ครั้ง และบาเหน็จกรรมการ ของปี 2560 เท่ากับปี 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่ง
เท่ากับปี 2559 ที่ผ่านมา และได้ผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
1.1
ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000.00 บาท
1.2
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000.00 บาท
1.3
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท
2. เบี้ยประชุมต่อครั้ง
2.1
ประธานกรรมการ จ่ายครั้งละ 12,000.00 บาท
2.2
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ จ่ายครั้งละ
10,000.00 บาท
3. บาเหน็จกรรมการ
3.1
เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบาเหน็จตามความเหมาะสมให้กับ
กรรมการทุกตาแหน่ง แต่ทั้งนี้ ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท
สาหรับกรรมการที่ทาหน้าที่มากกว่า 1 ตาแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตาแหน่งที่สูงกว่าเพียง
ตาแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ
และกรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน
ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมการกาหนดค่าตอบแทน แต่มกี ระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับ

บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มขี นาดรายได้และกาไรสุทธิใกล้เคียงกัน และผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแล้ว
วารที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมี
รายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจาปี 2559
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี
ออดิท จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทเป็นปี 5 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผูส้ อบบัญชีทั้งสามท่านด้านล่าง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทเป็นระยะเวลา 2 ปี
1 ปี และ 2 ปีตามลาดับ โดยมีรายชื่อผู้ลงนามตรวจสอบดังต่อไปนี้
1) นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ
2) นายเทอดทอง เทพมังกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ
3) นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622
เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2559 และปี 2560 ของบริษัท พีวี ออดิท จากัด
หน่วย : บาท
ปี
2559
2560

ค่าสอบทานสาม
ไตรมาส
990,000.00
930,000.00

ค่าตรวจสอบ
ประจาปี
1,670,000.00
1,740,000.00

รวมเงินค่าสอบ
บัญชี
2,660,000.00
2,670,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามทีเ่ กิดขึ ้นจริ ง
ตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จากัด จัดหา ผู้สอบบัญชีท่านอื่น
ภายในสานักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค่ า สอบบั ญ ชี ป ระจ าปี 2560 ของ บริ ษั ท ชู ไ ก จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น จ านวนเงิ น รวมไม่ เ กิ น

2,670,000.00 บาท ต่อปี โดยปรับเพิ่มจากปีที่ผ่านมาเป็นเงิน 10,000.00 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับ
บริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
...............................................................
บริษัทกาหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 เป็นต้นไป จนกว่า
การประชุมจะแล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน
โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.25 น. เป็นต้นไป
หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จ ะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอก
รายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง
เท่านั้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 8) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และให้นาไปยื่นต่อประธานกรรมการ
บริษัท หรือผู้ที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเวลานัดประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้
บริษัทได้ส่งหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 7) ในการ
ประชุมนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นอิสระ มาตอบข้อหารือต่องบการเงินของบริษัทด้วย
ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมี
คาถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นแต่ละวาระ หรือขอข้อมูลอื่นที่สาคัญของบริษัท ท่านสามารถจัดส่งคาถามล่วงหน้าก่อน
วันประชุมได้ที่ info@chukai.co.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2316-2873-7, 0-2715-0000 ต่อ 71 โทรสารหมายเลข 0-23166574, 0-2316-6637 เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารจะได้เตรียมชี้แจงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการ

(ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ของ
บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)
วันที่ประชุม
สถานที่ประชุม

:
:

ประธานที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุม
เริ่มประชุมเวลา
ผู้เข้าร่วมประชุม

:
:
:
:

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น.
ห้องประชุม 224-225 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88
ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
14.30 น.
ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 28 ราย และผู้ถือหุน้ ที่มอบฉันทะ
จานวน 30 ราย รวมเป็น 58 ราย เป็นจานวน 449,848,056 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
64.59 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด 626,783,520 หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46
ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดย
การมอบฉันทะ รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 66 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 453,187,519 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.30 ของ
หุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนาทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความ
ปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาบริษัทได้ปดิ สมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 มีจานวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 3,387 ราย
เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสาหรับการประชุม และวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้
1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งเสียง
2. ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ หรือจานวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ให้ปฏิบัติดังนี้
3.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัท
เสนอ ไม่ต้องทาเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจาเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดย
เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เลขานุการที่
ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับ เพื่อให้บริษัทเก็บบัตรไว้เป็นหลักฐานในการลงคะแนน
ของผู้ถือหุ้น
3.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ทาเครือ่ งหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจานวนหุ้นที่
ตนถือรวมกับจานวนหุ้นที่ตนได้รบั มอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
4
ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอให้กับผู้ร่วมประชุมได้รับทราบ
รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามข้อปฏิบัตสิ าหรับการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 5
ประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นรวมทั้งแนะนากรรมการ ผู้บริหาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
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1. ผศ.ดร.พิบลู ย์ ลิมประภัทร
ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวัชรินทร์ ดวงดารา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นางวีระวรรณ บุญขวัญ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายเจษฎา พรหมจาต
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายชานาญ งามพจนวงศ์
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวจิราภรณ์ แพรรังสี
กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด
9. นางสาววนิดา ดาราฉาย
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
และมีกรรมการ รองประธานกรรมการ และที่ปรึกษาผู้บริหาร หนึ่งท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้คือนาย
ธงไชย แพรรังสี ประธานกล่าวแนะนาผูส้ อบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จากัด ได้แก่นายประวิทย์
วิวรรณธนานุตร์ และนายบุญเกษม สารกลิ่น และแนะนาที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัทได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณ
สุวรรณ ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วยพร้อมกัน
จากนั้น ประธานจึงให้เลขานุการ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทา
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาลงมติรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มผี ู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในระหว่างการประชุมนี้มผี ู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 7 ราย คิดเป็นจานวนหุ้น 3,283,763 หุ้น นับเป็นจานวนหุ้นที่
เข้าประชุมรวม 453,131,819 หุ้น
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง
453,131,819 เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง
เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 100.00
คิดเป็นร้อยละ 0.00
คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2558 และรับรองรายงานประจาปี
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2558 ปรากฏในรายงานประจาปี 2558
ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน ซึ่งได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมาโดยสรุปเป็นดังนี้
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ผลการดาเนินงาน

ปี 2558
864.08
701.50
162.60
(45.20)
349.30
254.10
95.20
259.70
208.10
51.50
89.60
46.00
43.60
514.80
450.00
64.90
2,788.50
1,429.80
1,358.60

รายได้รวม
ต้นทุนขายและให้บริการรวม
กาไรขั้นต้น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
รายได้จากการขายรวม
ต้นทุนจากการขาย
กาไรขั้นต้นจากการขาย
รายได้จากการขายรถเครนใหม่จากประเทศจีน
ต้นทุนจากการขายรถเครนใหม่จากประเทศจีน
กาไรขั้นต้นจากการขายรถเครนใหม่จากประเทศจีน
รายได้จากการขายรถเครนเก่า
ต้นทุนจากการขายรถเครนเก่า
กาไรขั้นต้นจากการขายรถเครนเก่า
รายได้จากการให้บริการเช่าและขนส่ง
ต้นทุนจากการให้บริการเช่าและขนส่ง
กาไรขั้นต้นจากการให้บริการเช่าและขนส่ง
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2557
1,067.68
719.50
348.10
239.10
402.20
280.80
121.40
327.40
252.60
74.80
74.80
28.20
46.50
665.50
441.20
224.20
2,726.20
1,313.20
1,413.00

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มผี ู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรบั ทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2558 รวมถึงรายงานและข้อมูลต่าง ๆ
ของบริษัทในรอบปี 2558 และรับรองรายงานประจาปีของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบด้วยคะแนนเสียง
453,131,819 เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับทราบด้วยคะแนนเสียง
- เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
- เสียง
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 100.00
คิดเป็นร้อยละ 0.00
คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามทีบ่ ริษัทฯได้จดั ส่งงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
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เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มผี ู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง
453,131,819 เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียง
เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 100.00
คิดเป็นร้อยละ 0.00
คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2558 เป็นเงินสารองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายปันผลจากผล
การดาเนินงานประจาปี 2558
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กาหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไร
สุทธิประจาปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนสารองแล้ว 31,524,151.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียน
และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี กาหนดว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ใน
อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นติ ิบุคคล และ
เงินสารองต่างๆ นั้น แต่เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจาปี 2558 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผล
ขาดทุนสุทธิ 13.76 ล้านบาท และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 45.19 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรงดจัดสรรกาไรสุทธิ เป็นเงินสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปัน
ผลประจาปี 2558 เนื่องจากผลการดาเนินงานขาดทุนดังกล่าว
เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจัดสรรกาไรสุทธิ สาหรับผลการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงินสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจาปี จากผลการดาเนินงานประจาปี
2558 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง
453,131,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียง
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 22 ซึ่งกาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม สาหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวนสี่ท่าน
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1) นายธงไชย
แพรรังสี
กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ
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2) นายวัชรินทร์
ดวงดารา
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3) นายชานาญ
งามพจนวงศ์
กรรมการ
4) นางสาวจันทร์จิรา
แพรรังสี
กรรมการ
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้มมี ติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ดังนี้
5.1 แต่งตั้งนายธงไชย แพรรังสี ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาแล้วเห็นว่านายธงไชย แพรรังสี มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด
โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 3)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายธงไชย แพรรังสี กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ เป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มผี ู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจานวนหุ้น 55,700 หุ้น นับเป็นจานวนหุ้นทีเ่ ข้าประชุมรวม
453,187,519 หุ้น
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายธงไชย แพรรังสี กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง
453,187,519 เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง
เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
- เสียง
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 100.00
คิดเป็นร้อยละ 0.00
คิดเป็นร้อยละ 0.00

5.2 แต่งตั้งนายวัชรินทร์ ดวงดารา ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านายวัชรินทร์ ดวงดารา มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมา
โดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ไม่มผี ู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง
453,187,366 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียง
153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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5.3 แต่งตั้งนายชานาญ งามพจนวงศ์ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านายชานาญ งามพจนวงศ์ มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
กรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 3)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายชานาญ งามพจนวงศ์ กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ไม่มผี ู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายชานาญ งามพจนวงศ์ กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง
453,187,519 เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียง
เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 100.00
คิดเป็นร้อยละ 0.00
คิดเป็นร้อยละ 0.00

5.4 แต่งตั้งนางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี ให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวจันทร์จริ า แพรรังสี มีคุณสมบัตเิ หมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
กรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 3)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ไม่มผี ู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง
453,187,519 เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียง
เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 99.9989
คิดเป็นร้อยละ 0.00
คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2559
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยยึดตาม
หลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกรรมการ และการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษทั ที่มขี นาดรายได้และกาไรสุทธิใกล้เคียงกันแล้ว มีมติให้เสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบาเหน็จกรรมการ
ของปี 2559 เท่ากับปี 2558 ที่ผ่านมาซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 แล้ว ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี
จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2558 ที่ผ่านมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
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- ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000.00 บาท
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท
2. เบี้ยประชุมต่อครั้ง
- ประธานกรรมการ จ่ายครั้งละ 12,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจตรวจสอบ จ่ายครั้งละ
10,000.00 บาท
3. บาเหน็จกรรมการ
- เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถอื หุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบาเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการ
ทุกตาแหน่ง แต่ทั้งนี้ ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท
สาหรับกรรมการที่ทาหน้าที่มากกว่า 1 ตาแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตาแหน่งที่สูงกว่า
เพียงตาแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ
กรรมการอีก และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบีย้ ประชุม และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงิน
ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2558 ที่ผ่านมา และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏ
ว่าไม่มผี ู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
เลขานุการแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 329,951,253 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นพิเศษในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มสี ิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนรายเดือน ค่า
เบี้ยประชุม และบาเหน็จกรรมการในวาระนี้ จานวนหุ้นที่มสี ิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจานวนเท่ากับ 123,236,266
เสียง
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2559 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง
123,236,266
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.00
คิดเป็นร้อยละ 0.00
คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 49 กาหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี พึงกระทาตามข้อ (5) คือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จากัด สาหรับสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2559
ซึ่งเป็นบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่สาม โดยผูส้ อบบัญชีลาดับที่ 1 และ 2 ด้านล่างปฏิบตั ิงานเป็นผู้สอบ
บัญชีให้กับบริษัทเป็นระยะเวลา 8 ปี และ 6 ปี ตามลาดับ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้ง ดังนี้
1) นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ
2) นายบรรจง
พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ
3) นายเทอดทอง เทพมังกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ
4) นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 และ/หรือ
-7-

5) นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 962
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้มอี านาจกระทาการร่วมกัน หรือแต่ละคนต่างมีอานาจกระทาการได้เองโดยลาพังในการ
ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท ชูไก จากัด (มหาชน) และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 เป็น
จานวนเงินไม่เกิน 1,530,000.00 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจานวนที่รวมค่าตอบแทนสาหรับการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสด้วยแล้ว โดยกาหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจานวนเงินรวมไม่เกิน 2,660,000 บาท
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 240,000 บาท ทั้งนี้ กรณีผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท
จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสานักงานเดียวกัน เป็นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษทั หรือบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถอื หุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มผี ู้ถือหุ้น
ซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีทั้งห้าท่านจากบริษัท พีวี ออดิท จากัด เป็นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทและบริษัทย่อยประจาปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือผูส้ อบบัญชีท่านอื่น ภายในสานักงานเดียวกัน เป็นผูล้ ง
ลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวได้ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีเป็นจานวนเงินไม่เกิน 2,660,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดงั ต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง
453,187,519
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.00
คิดเป็นร้อยละ 0.00
คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)
เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผู้ถอื หุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้
ถือหุ้นซักถามดังนี้
คุณปรีชา ไชยวรรณ อาสาพิทกั ษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามและ
เสนอแนะดังนี้
1. จากรายงานผลการดาเนินงาน ซึ่งบริษัทมีรายได้ลดลงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ แต่เหตุใดต้นทุนและกาไร
จึงลดลงในสัดส่วน ที่มากกว่ารายได้มาก และบริษัทมีแผนการดาเนินงานอย่างไร เพื่อให้ผลประกอบการในปี
2559 มีผลการดาเนินงานเป็นเชิงบวก
2. โครงการแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ที่ได้จดั ตัง้ โครงการ
แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว ขอถามว่า บริษัทแน่ใจได้อย่างไรว่า บริษัทจะไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ หรือ
บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คาอธิบายดังนี้
1. รายได้ที่ลดลงเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวลง งานโครงการภาครัฐไม่เป็นไปตามที่คาด รวมถึงมีการ
เลื่อนการลงทุน และการดาเนินการจากภาคเอกชนในหลาย ๆ ด้าน ในไตรมาสแรก ๆ ของปีเมื่อรายได้ไม่เป็นไป
ตามที่คาด บริษัทได้รณรงค์เรื่องการลดค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่ 3-4 แต่ก็ไม่ส่งผลมากนัก เนื่องจากธรรมชาติของ
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ธุรกิจบริษัทมีการลงทุนค่อนข้างมาก ซึ่งค่าใช้จ่ายหลักมาจากค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร โดยในปี 2558 มีการ
ลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิม่ มูลค่าประมาณ 500 ล้าน ซึ่งเป็นการลงทุนตามแผนงาน หากแต่งานโครงการที่
ตั้งเป้าหมายไว้ไม่เป็นไปตามแผน เมื่อลงทุนด้านเครื่องจักรมาก ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านการเงิน สูงขึ้น ใน
ทานองเดียวกัน เมื่อโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการชะลอตัวและเลื่อนออกไป รายได้จากการขาย
หรือการสั่งซื้อเครื่องจักรจากลูกค้าก็ลดตามลงไปด้วย ประกอบกับการเปลี่ยนการเป็นตัวแทนจาหน่ายจาก
เครื่องจักรของบริษัทจากผู้ผลิตเดิม เป็นเครื่องจักรจากผูผ้ ลิตใหม่คอื XCMG ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าเป็นเครื่องจักรที่
มีคุณภาพ ศักยภาพ และประสิทธิภาพสูงกว่าผูผ้ ลิตเดิม อย่างไรก็ตาม บริษัททาตลาดเครื่องจักรยี่ห้อเดิมมาเป็น
เวลา 4-5 ปี ลูกค้าอาจต้องใช้เวลาในการตัดสินใจเปลี่ยนมาซื้อยี่ห้อใหม่ในช่วงแรก ซึ่งหน้าที่ของบริษัทคือการ
สร้างความเชื่อมั่น และให้คาอธิบายรวมถึงรายละเอียดของสินค้ายีห่ ้อใหม่ให้มากขึ้น เมื่อยอดขายรถเครนใหม่
ลดลงไปมาก บริษัทจึงพยายามขายเครนเก่าให้มากขึ้น แต่ MARGIN ของการขายเครนเก่าก็ไม่สามารถควบคุม
ได้มากนัก ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและสภาพของรถ โดยภาพรวม นอกจากรายได้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายแล้ว
โครงสร้างต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งค่าเสือ่ มราคาและดอกเบี้ย ทาให้กาไรลดลง ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทมีความพร้อม
สูงขึ้นในด้านเครื่องจักร
โดยลงทุนซิ้อครอเลอร์เครนใหม่ซึ่งมีขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทยคันทีส่ องขนาด
1,250 ตันเพิ่ม มีความพร้อมในด้านประสบการณ์การทางาน บวกกับภาวะเศรษฐกิจที่น่าจะฟื้นตัวดีขนึ้ บริษัทก็
จะมีความพร้อมในทุกด้านที่จะเดินหน้าต่อไป
2. บริษัทมีนโยบายชัดเจนในทางปฏิบัติสาหรับทั้งกลุ่มบริษัท ในเรื่องการทางานด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล
แม้จะไม่ได้เข้าร่วมโครงแนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตก็ตาม
คุณภาวนา ธงรัตนะ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามและเสนอแนะดังนี้
1. สืบเนื่องจากคาถามจากคุณปรีชา ไชยวรรณ เรื่องผลประกอบการที่ลดลงค่อนข้างมากซึ่งบริษัทได้ให้คาอธิบาย
แล้วว่าเกิดจากปัจจัยหลายประการตามที่กล่าว ซึ่งการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนในปีที่ผ่านมาก็เป็นไปตาม
ภาวะที่บริษัทชี้แจง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่า จะมีการลงทุน
จากภาครัฐในปี 2559 ซึ่งเชื่อว่างานรับเหมาก่อสร้างน่าจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น บริษัทคิดว่า ธุรกิจของบริษัทจะ
ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสใดของปี 2559 และน่าจะได้สดั ส่วนลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างไรบ้าง
2. บริษัทเคยชี้แจงเรื่องการทาธุรกิจประมูลรถเครน ไม่ทราบว่าโครงการนี้ยังดาเนินต่อเนื่องอยู่หรือไม่ หรือคาดว่า
จะเริม่ ดาเนินการได้เมื่อไร
3. บริษัทชี้แจงว่ามีการลงทุนในเครื่องจักรในปีที่ผ่านมาประมาณ 500 ล้านบาท ไม่ทราบว่าเงินทุนที่ใช้ไปทั้งหมด
เพียงพอหรือไม่ ต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อเติบโตในปีนี้ หรือปีหน้าอย่างไรหรือไม่
4. ปี 2558 บริษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุน คิดว่าจะเปลี่ยนมาเป็นกาไรได้อย่างไร และจากธุรกิจส่วนใด ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดเป็นกาไรให้กับกิจการ
5. การเป็นตัวแทนจาหน่ายรถเครน XCMG บริษัทเป็นตัวแทนจาหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย ซึง่ ผู้ซื้อต้อง
ซื้อผ่านบริษัทเท่านั้น หรือสามารถซื้อโดยตรงกับ XCMG ได้ และในแง่ของการจาหน่ายรถเครน XCMG กับรถ
เครนที่บริษัทเคยเป็นตัวแทนจาหน่ายเดิม มีผลกาไรในการขายแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คาตอบว่า
1. เครื่องจักรประเภทรถเครน ถือเป็นเครื่องจักรลาดับที่ 2 ในการเข้าไปยังหน่วยงานก่อสร้าง เมื่อพูดถึงงาน
โครงการก่อสร้างไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน งานเริ่มแรกที่จะเกิดขึ้นคืองานหน้าดิน หรืองาน FOUNDATION ด้วย
เหตุผลนี้ ในไตรมาสที่ 2 บริษัทจึงมีการขยายการลงทุนเครื่องจักรประเภทรถขุดเจาะ หรือ DRILLING RIG และ
WALL GRAB ซึง่ เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการขุดเจาะเสาเข็มเพื่องานฐานราก และงานขุดเพื่อทาทางลอด ทางแยก
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อุโมงค์ และอื่น ๆ ตามลาดับ เป็นการลงทุนเครื่องจักร 4 ตัว มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท และหลังจากนาเข้า
มา 6-7 เดือนก็สามารถรับงานเช่าและมีรายได้ทันทีและอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการเปิดตลาดเครื่องจักร
ประเภทใหม่ ๆ ที่บริษัทยังไม่เคยทามาก่อน และเป็นการเพิ่มการให้บริการเครื่องจักรอย่างรอบด้านและ
ครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการเปิดตลาดเครื่องจักรใหม่ ในปี 2559 บริษัทจะขยายงานด้วยการขึ้นเป็น
ผู้รับเหมางานฐานรากด้วยตนเอง โดยจะเริ่มจากงานรอบนอกกรุงเทพมหานครก่อน เพื่อเป็นการศึกษาและ
เรียนรูไ้ ปพร้อมกับการทางานดังกล่าว ดังนั้น งานโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐที่จะเกิดขึ้น บริษัทจึงมีความเป็นไป
ได้ที่จะได้รับส่วนแบ่ง บวกกับความพร้อมของเครื่องจักรประเภทรถเครน ก็จะสามารถรับงานได้ครอบคลุมทั้ง
กระบวนการ
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังได้จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมเดอะเครน หรือ THE CRANE ACADEMY และมีการดาเนินงาน
ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในปี 2558 โดยวัตถุประสงค์หลักคือเป็นสถาบันที่ฝึกอบรมพนักงานขับ และผู้ทางาน
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เช่น ช่าง หรือผู้ประกอบการทีส่ นใจ โดยวางตัวให้เป็นสถาบันที่มศี ักยภาพเทียบเท่า
สถาบันในต่างประเทศ มีการวางหลักสูตรการเรียนการสอน การประสานความร่วมมือกับบริษัท XCMG ซึ่ง
บริษัทเชื่อว่า สถาบันแห่งนี้จะเป็นการยกระดับการทางานด้านเครื่องจักรกลหนักในประเทศไทย ให้มมี าตรฐาน
สูงขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และลดอุบัติเหตุให้ลดน้อยลง จะเป็นสถาบันที่สามารถออกใบรับรองที่เป็นที่ยอมรับได้
2. ธุรกิจการประมูลเครื่องจักร เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างแตกต่างจากธุรกิจทีบ่ ริษัทดาเนินการอยู่ ซึ่งบริษัทยังคงเรียนรู้
และเฝ้ามองแนวโน้มของธุรกิจนีจ้ ากผู้ประกอบการรายอื่น ๆ รวมถึงจากบริษัท 20 อ็อกชั่น ซึ่งบริษัทส่ง
เครื่องจักรเข้าร่วมประมูลในบางครั้ง เพื่อวิเคราะห์ว่าธุรกิจจะเติบโตไปในแนวทางใด ใครเป็นคู่แข่ง หากใน
ท้ายที่สุด เห็นว่าเป็นธุรกิจทีเ่ ป็นไปได้ และมีอนาคต ก็อาจจะเข้าไปร่วมทุนกับผู้ประกอบการที่ดาเนินการอยู่
แล้ว โดยไม่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ด้วยตนเองทั้งหมด
3. ตามที่บริษัทได้มีการลงทุนในเครื่องจักรในปี 2558 ประมาณ 500 ล้านบาท โดยวิธีการได้มาของแหล่งเงินทุน
คือการกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อกู้เงินมาลงทุนแล้ว
หากไม่สามารถใช้งานเครื่องจักรได้อย่างคุ้มค่า บริษัทก็จะมีปัญหาค่าใช้จ่ายด้านดอกเบีย้ จึงต้องจัดสรรแหล่ง
เงินทุนที่ได้มาอย่างเหมาะสม และบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในอนาคต อาจต้องใช้เงินลงทุนเพิ่ม เนื่องจาก
ธุรกิจบริษัทเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนในการซื้อเครื่องจักรสูง อาจต้องใช้วิธีการเพิ่มทุน หรือเครื่องมือทาง
การเงินอื่น ๆ ในฐานะบริษัทจดทะเบียน แต่ ณ เวลานีย้ ังตอบไม่ได้ว่าจะเป็นช่วงใด
4. ไตรมาส 1/2559 ผลประกอบการของบริษัทเริ่มจะดีขึ้นบ้าง แต่ยังไม่ดีมากนัก ช่วงไตรมาส 3 ถึง 4 น่าจะมีผล
การดาเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่า บริษัทจะบริหารการขายและให้เช่าเครื่องจักรได้มากน้อยเพียงใด
ปัจจุบันการให้บริการเช่ารถเครนขนาดเล็กตั้งแต่ 25-200 ตัน มีการแข่งขันรุนแรงมาก ราคาปรับตัวลดลงมาก
ซึ่งบริษัทก็พยายามปรับตัวด้วยการหาตลาดใหม่
เช่นการส่งรถเครนในทางานในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งราคาให้เช่ารถเล็กสูงกว่าในประเทศไทยเป็นเท่าตัว แต่การส่งรถเครนไปทางาน
ในต่างประเทศก็มคี วามเสี่ยงในเรือ่ งกฎระเบียบทีเ่ ปลี่ยนแปลงกระทันหันของประเทศปลายทาง ส่งผลให้ต้อง
ดาเนินการด้านเอกสารเพิม่ ขึ้น มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น หรืองานโครงการนั้น ๆ มีปัญหา และรถอาจต้องติดอยู่ใน
ประเทศเหล่านั้นเป็นเวลานาน เช่นที่บริษัทเคยประสบมา แต่ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การทาธุรกิจของบริษัท ไม่
ว่าจะเป็นการขยายฐานเครื่องจักรให้ครอบคลุมการให้บริการอย่างรอบด้าน
การเลือกที่จะส่งเครือ่ งจักรไป
ทางานในสถานที่ที่อาจมีความเสี่ยง แต่มีรายได้ทสี่ ูงกว่าเป็นเท่าตัว รวมถึงการเลือกเป็นตัวแทนจาหน่ายรถ
เครนจาก XCMG ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครนใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับในด้าน
คุณภาพ ศักยภาพ และความเข้มแข็ง เน้นการให้บริการหลังการขาย รวมถึงมีการทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
กับผู้บริหารจากทั้งสองบริษัท ด้วยเหตุนี้ รายได้จากการขายน่าจะขยับตัวดีขึ้น ส่วนรายได้จากการให้เช่า คงต้อง
ใช้ความพยายามให้สูงขึ้น เนื่องจากรถเครนขนาดใหญ่ที่บริษัทลงทุนซื้อเข้ามา งานที่ใช้เครนลักษณะนี้จะมี
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ความซับซ้อน และปริมาณงานมีไม่มาก แต่รายได้จากแต่ละงานจะสูงกว่าเครนขนาดเล็กมากเช่นกัน งานเครน
ใหญ่ต้องมีการวางแผน การออกแบบการยกและอื่น ๆ ซึ่งบริษัทมีทมี งานที่มีความพร้อมและประสบการณ์ ที่จะ
รับงานทุกงานได้อย่างมั่นใจ
5. บริษัทเป็นตัวแทนจาหน่ายรถเครน XCMG แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ผู้ซื้อในประเทศไม่สามารถซื้อตรง
จากผู้ผลิตได้ แต่ต้องซื้อผ่านบริษทั เท่านั้น จากที่ได้สัมผัสกับ XCMG ถือว่าเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ มีความ
ร่วมมือกันทางานสูงกว่า ส่วนในแง่การจาหน่ายในช่วงแรก อาจจะขายยากกว่า และมี MARGIN น้อยกว่ารถ
เครนยี่ห้อเดิมที่บริษัทเคยเป็นตัวแทนจาหน่าย จากเหตุผลทีไ่ ด้อธิบายไปก่อนหน้านี้ ที่บริษัททาตลาดรถเครน
ยี่ห้อเดิมมาเป็นเวลา 4-5 ปี และมาเปลีย่ นเป็นตัวแทนจาหน่ายเครือ่ งจักรยี่ห้อใหม่ในขณะทีต่ ลาดมีความตึงตัว
ช่วงแรกจึงเป็นช่วงที่บริษัทต้องสร้างความเชื่อมั่นในยี่ห้อ XCMG กับลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ เน้นการบริการหลัง
การขายให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุดก่อน
เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผู้ถอื หุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิม่ เติมหรือไม่ ปรากฎไม่มผี ู้
ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท่านใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม
ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุน้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้มอบความ
ไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทบริหารกิจการของบริษัทต่อไป และขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุน้ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่
กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ และให้สญ
ั ญา และความมั่นใจว่า
คณะกรรมการทุกท่านจะบริหารกิจการด้วยความตั้งใจ รอบคอบ และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างดีที่สุด และ
เป็นไปตามธรรมาภิบาลของบริษัท เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีกิจการที่จะหารืออีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอให้ผู้
ถือหุ้นทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ.................................................ประธานที่ประชุม
(ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ลงชื่อ.................................................เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววนิดา ดาราฉาย)
กรรมการและเลขานุการบริษัท
ผู้จดบันทึกการประชุม
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(สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)

(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)
วันที่ 23 มีนาคม 2560
ข้าพเจ้าบริษัท ชูไก จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ
อาคารเลขที่ 42/62 หมู่ที่ 14 ซอยจรรยาวัฒน์ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุททรปราการ10540 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การลดทุนและการเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 696,426,133.00 บาท เป็น 696,424,685.00 บาท โดย
การตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมิได้ออกจาหน่ายของบริษัทจานวน จานวน 1,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
รวม 1,448.00 บาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 696,424,685.00 บาท (ทุนจดทะเบียนภายหลังการลด
ทุน) เป็น 1,044,637,027.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จานวน 348,212,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 348,212,342.00
บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน
แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน
แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate)

ประเภทหุน้

จานวนหุ้น

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

348,212,342
-

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
1.00
-

รวม
(บาท)
348,212,342
-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่
จานวนหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering)

174,106,171

(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่
1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทตามข้อ (1) ข้างต้น

174,106,171

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)
4 หุ้นเดิม : 1
หุ้นใหม่

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)
2.00

1 หุ้นที่ได้รับ
จัดสรร :1
หน่วย
ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

0.00

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชาระเงินค่าหุ้น
30 พฤษภาคม –
5 มิถุนายน 2560
(รวม 5 วันทาการ)
(โปรดดูหมายเหตุ)
จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุน ตาม
ข้อ (1) โดยไม่คิดมูลค่า
(รายละเอียดตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 2)

หมายเหตุ
-

ราคาใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญ
เท่ากับ 3.00
บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ
1) กาหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (CRANE-W1) และกาหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตา
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
2) บริษัทได้กาหนดเงื่อนไขให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ได้ โดยบริษัทจะจัดสรร
หุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนและได้ชาระ
ค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามจานวนที่จองซื้อแล้ว ตามสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้
2.1) กรณีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจานวนน้อยกว่าจานวนหุ้นที่เหลือจากการ
จัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุในใบจองซื้อ
และชาระค่าจองซื้อหุ้นแล้วทั้งหมดทุกรายสาหรับการจองซื้อเกินสิทธิดังกล่าว
2.2) กรณีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจานวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการ
จัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นตามที่ระบุในใบจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นแล้วและจัดสรร
ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดาเนินไปจนกระทั่งไม่
มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ
การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะดาเนินการลดทุนจดทะเบียน ของ
บริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือทิ้ง
2.2

การดาเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.ณ ห้องประชุม 214-215 ชั้น 2 ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 โดย
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2560 และให้รวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 10 เมษายน 2560
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1

บริษัทจะดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2

บริษัทจะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยดังนี้
4.2.1

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ตามข้อ 2.1 (1))

4.2.2

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (CRANE-W1)

2

4.2.3

หุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริษัทครั้งที่ 1
(CRANE-W1) (ตามข้อ 2.1 (2))

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
การเพิ่มทุน
การใช้เงินทุน
จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน

จากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดง
สิทธิ (CRANE-W1) (หากผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิมาใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งหมด)

ชาระคืนตั๋วแลกเงินระยะ
สั้น 10 ฉบับ
ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียน

จานวนเงิน

ระยะเวลา

200.00 ล้านบาท

25 กรกฎาคม
2560

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ของบริษัท ครั้งที่ 1
6.1
เพิ่มแหล่งเงินทุนของบริษัทสาหรับนาไปใช้ขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
6.2
บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น
6.3
บริษัทมีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัททีส่ ูงขึ้น
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ของบริษัท ครั้งที่ 1
7.1

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัท
ได้กาหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนอย่างไรก็ตามการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯรวมถึงความจาเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

7.2

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของ
บริษัท โดยมีสิทธิในการรับเงินปันผลนับจากวันที่ได้ใช้สิทธิและมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่
ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-

ไม่มี –

3

9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินการ
วัน เดือน ปี
23 มีนาคม 2560
1 คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7 เมษายน 2560
2 ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ร่ ว มประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจาปี 2560(Record Date)
10 เมษายน 2560
3 ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วม
ป ร ะ ชุ ม ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ปร ะจ าปี 2560 ต า ม ม า ต รา 225 แ ห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (Book Closing Date)
27 เมษายน 2560
4 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
9 พฤษภาคม 2560
5 กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)
11 พฤษภาคม 2560
6 ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถื อ หุ้ น ตามมาตรา 225 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งที่ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ มเติ ม) (Book Closing
Date)
30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2560
7 วันจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8

จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววนิดา ดาราฉาย)
กรรมการและเลขานุการ
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สิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 3
บริษัท ชูไก จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CRANE-W1)
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

ประเภทหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ชูไก จำกัด (มหำชน)
ครั้งที่ 1 (“CRANE-W1”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
โอนเปลี่ยนมือได้
จ ำนวนใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อก ไม่เกิน 174,106,171 หน่วย
และเสนอขำย
จ ำนวนหุ้ น สำมั ญ ที่ ส ำรองไว้ เ พื่ อ ไม่เกิน 174,106,171 หุ้น
รองรั บ กำรใช้ สิ ท ธิ ต ำมใบส ำคั ญ
แสดงสิทธิ
ลักษณะกำรจัดสรร
เป็นกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับกำรจัดสรรหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรำส่วน 1 หุ้น
สำมัญเพิ่มทุนใหม่ (Right Offering) ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1หน่วย (ในกรณีมีเศษให้ปัด
เศษทิ้ง) ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ ในวันที่ 9 พฤษภำคม 2560 (Record Date) และ
ให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 พฤษภำคม 2560 (Book Closing)
รำคำเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่คิดมูลค่ำ
อัตรำกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ ว ยต่ อ 1 หุ้ น สำมั ญ ใหม่ (เว้ น แต่ จ ะมี ก ำรปรั บ สิ ท ธิ ต ำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)
รำคำกำรใช้สิทธิ
3.00 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ 1.00 บำท) (เว้นแต่จะมีกำรปรับสิทธิตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กำหนด)
อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันกำหนดกำรใช้สิทธิ และ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทได้ตำมจำนวนที่ได้รับกำร
ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ
จัดสรรจำกบริษัทนับจำกวันที่บริษัทได้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว
โดยกำหนดกำรใช้สิทธิทุกๆ 6 เดือนตลอดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธินับแต่วันใช้สิทธิครั้ง
แรก (โดยคณะกรรมกำร และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นผู้กำหนดวันใช้สิทธิ)
(รำยละเอียดวันกำหนดกำรใช้สิทธิและระยะเวลำกำรใช้สิทธิเป็นไปตำมข้อกำหนดสิทธิ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ชูไก จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1
(“CRANE-W1”)
หน้ า 1

บริษัท ชูไก จำกัด (มหำชน)

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ

วิธีกำรและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท
จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นของบริษัทภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำร
ก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ยกเว้นกรณีแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิได้ภำยใน 15 วันก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย
บริษัทจะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญตลอด
อำยุ ข องใบสำคั ญแสดงสิท ธิ เมื่ อ เกิ ดเหตุ กำรณ์ใดเหตุก ำรณ์หนึ่ งดังต่อ ไปนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้น้อยไป
กว่ำเดิม
(1) เมื่อบริษัท เปลีย่ นแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทอันเป็นผลมำ
จำกกำรรวมหรือกำรแบ่งแยกหุ้นสำมัญทีไ่ ด้ออกแล้วของบริษัท
กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที
นับตั้งแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท
1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Price 1 =

Price 0[Par1]
[Par0]

2. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0[Par0]
[Par1]
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par1
Par0

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้เดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

(2) เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในรำคำที่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำ
หุ้นที่คำนวณได้ตำมวิธีกำรที่ใช้รำคำตลำดในขณะเสนอขำยหุ้นนั้นหรือรำคำ
ตลำดในช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุ้นนั้น

หน้ า 2

บริษัท ชูไก จำกัด (มหำชน)

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที
ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญ ที่
ออกใหม่ (วั น แรกที่ ต ลำดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ประกำศขึ้ น เครื่ อ งหมำย XR)
สำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ
วันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นกำรออกและ
เสนอขำยแก่ประชำชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำร
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำหนึ่ง
รำคำ ในกำรเสนอขำยในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้น
และรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่
ออกใหม่ แต่ ใ นกรณี ที่ ก ำรเสนอขำยพร้ อ มกั น ดั ง กล่ ำ วไม่ อ ยู่ ภ ำยใน
เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและรำคำเสนอขำยที่ต่ำ
กว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท ” มำคำนวณ
รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เท่ำนั้น
รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้จำกจำนวนเงินทั้งสิ้น
ที่ บ ริ ษั ท จะได้ รั บ จำกกำรเสนอขำยหุ้ น หั ก ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์หำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น
“รำคำตลำดของหุ้ น สำมั ญ ของบริ ษั ท ” หมำยถึ ง รำคำตลำดตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำว่ำ กำรเสนอ
ขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในครั้งนั้น มีลักษณะเข้ำข่ำยเป็นกำรเสนอขำย
หุ้นที่ออกใหม่ในรำคำต่ำ ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่กำหนดไว้ในข้อ 2
(2) ประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง
กำรคำนวณรำคำเสนอขำยหลักทรัพย์และกำรกำหนดรำคำตลำดเพื่อกำร
พิจำรณำกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ในรำคำต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวำคม
พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่จะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนในอนำคต)
ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจำก
หุ้นสำมัญของ บริษัทไม่มีกำรซื้อขำยในช่วงเวลำดังกล่ำวบริษัทจะทำกำร
กำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
“รำคำยุติธรรม” หมำยถึงรำคำที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ที่
สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ
1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Price 1
=
Price 0[ (A2x MP) + B2X ]
หน้ า 3
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[ MP (A2 + B2)]
2. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Ratio 1
=
Ratio 0[ MP (A2 + B2)]
[(A2 x MP) +B2X ]
โดยที่
Price 1
คือ
รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Price 0
คือ
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 1
คือ
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 0
คือ
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
MP
คือ
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท
A2
คือ
จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว
ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในกำรจองซื้อ
หุ้นสำมัญที่ ออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือ
หุ้ น เดิ ม และ/หรื อ วั น ก่อ นวั น แรกของกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ประชำชน
และนั ก ลงทุ น ทั่ ว ไปและ/หรื อ กรณี เ สนอขำยหุ้ น สำมั ญ
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B2
คือ
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ที่เสนอขำยแก่ผู้ถือ
หุ้ น เดิ ม และ/หรื อ เสนอขำยแก่ ป ระชำชนและนั ก ลงทุน
ทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด แล้วแต่กรณี
B2X
คือ
จ ำนวนเงิ น ที่ จ ะได้ รั บ ภำยหลั ง จำกกำรหั ก
ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ที่มีกำร
เสนอขำยให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขำยแก่ประชำชน
และนั ก ลงทุ น ทั่ ว ไปและ/หรื อ กรณี เ สนอขำยหุ้ น สำมั ญ
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
(3) เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่ออกใหม่โดย
กำหนดรำคำหรือคำนวณรำคำของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภำพ
หรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯดังกล่ำว ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำหุ้นที่คำนวณ
ตำมวิธีที่ใช้รำคำตลำดในขณะเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ หรือรำคำตลำดในช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯนั้น
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที
ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่
หน้ า 4
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ออกใหม่ใดๆที่ให้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้น
สำมัญ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ฯประกำศขึ้นเครื่องหมำย XR) สำหรับ
กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรก
ของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็น
หุ้นสำมัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญแก่ประชำชนและนักลงทุนทั่วไป
และ/หรือกรณีเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้จำกจำนวนเงินที่
ได้รับจำกกำรออกหลักทรัพย์ใดๆที่มีสิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญหรือ
ให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญรวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญหรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญถ้ำมีกำรใช้สิทธิทั้ งหมด หำร
ด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธินั้น
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทและฐำนของมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ซึ่งจะ
ใช้เปรียบเทียบให้มีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ (2) ข้ำงต้น
1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Price 1 =
Price 0[ (A3x MP)+B3X ]
[ MP (A3 + B3) ]
2. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0[MP (A3+B3)]
[ (A3x MP)+B3X ]
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A3
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คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้วณ
วั น ก่ อ นปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ กำรจองซื้ อ
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้น
สำมั ญ หรื อ ให้ สิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สำมั ญ กรณี เ สนอขำย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือก่อนวันแรกของระยะเวลำ
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ใดๆที่ให้สิทธิที่จะ
แปลงสภำพเป็ น หุ้ น สำมั ญ หรื อ ให้ สิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น
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สำมั ญ ต่ อ ประชำชนและนั ก ลงทุ น ทั่ ว ไปและ/หรื อ
บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้
สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆซึ่งให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็น
หุ้นสำมัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญที่จะเสนอขำย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชำชนและนักลงทุน
ทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
คือ จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับภำยหลังจำกกำรหัก
ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหลักทรัพย์ใดๆที่ให้สิทธิ
ที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้น
สำมัญที่เสนอขำยให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขำย
แก่ประชำชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลใน
วงจำกัด แล้วแต่กรณีรวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรใช้
สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญหรือซื้อหุ้นสำมัญ

B3

B3X

(4) เมื่อบริษัทจ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุน้ ของ
บริษัท
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับ
ทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญไม่มีสิทธิในกำรรับหุ้นปันผล (วันแรก
ที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมำย XD)
1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Price 1 =
Price 0[ A1 ]
[ A1 + B1 ]
2. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0[ A1 + B1 ]
[ A1 ]
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A1

หน้ า 6

คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ
วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสำมัญเพื่อสิทธิในกำรรับ
หุ้นปันผล
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B1

คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสำมัญ
ปันผล

(5) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลัง
หักภำษีเงินได้ตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทสำหรับกำรดำเนินงำนในรอบ
ระยะเวลำบัญชีใดๆ สำหรับงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทตลอดอำยุใบสำคัญ
แสดงสิทธิ CRANE-W1
กำรคำนวณอัตรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กับผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดย
น ำเงิ น ปั น ผลที่ จ่ ำ ยออกจริ งในรอบระยะเวลำบั ญ ชี ใ นแต่ ล ะปี ดั งกล่ำว
รวมทั้งเงินปันผลระหว่ำงกำล (ถ้ำมี)หำรด้วยกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้
ของผลกำรดำเนินงำนของรอบระยะเวลำบัญชีนั้นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
กำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้น
สำมั ญ ไม่ มี สิ ท ธิ ใ นกำรรั บ เงิ น ปั น ผลนั้ น (วั น แรกที่ ต ลำดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
ประกำศขึ้นเครื่องหมำย XD)
1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Price 1 =
Price 0[ MP - (D - R)]
[
MP ]
2. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0[
MP
]
[ MP - (D - R) ]
โดยที่
Price 1
คือรำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Price 0
คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 1
คืออัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 0
คืออัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
MP
คือรำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท
D
คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยจริงแก่ผู้ถือหุ้น
R
คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยหำกนำกำไรสุทธิหลัง
หั ก ภำษี เ งิ น ได้ ใ นอั ต รำร้ อ ยละ 90 มำค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้ น
ทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทและฐำนของมูลค่ำที่ตรำไว้ซึ่งจะใช้
เปรียบเทียบให้ใช้ และมีค วำมหมำยเช่ นเดีย วกั บรำยละเอียดในข้ อ (2)
ข้ำงต้น
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คำว่ำ “วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึงวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิ
ในเงินปันผล
(6) ในกรณี ที่ มี เ หตุ ก ำรณ์ ใ ดๆอั น ท ำให้ ผู้ ถื อ ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ เ สี ย สิ ท ธิ แ ละ
ผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้โดยที่เหตุกำรณ์ใดๆนั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) ถึง
(5) ให้ บริษัทหรือบริษัทอำจแต่งตั้งที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัทขึ้ นเพื่อ
ร่วมกันพิจำรณำกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิ ทธิ และ/หรือ อัตรำ
กำรใช้ สิ ท ธิ ใ หม่ อ ย่ำ งเป็ น ธรรมและไม่ ท ำให้ ผู้ถื อ ใบส ำคั ญแสดงสิทธิได้รับ
ผลประโยชน์ด้อยไปจำกเดิมโดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเป็นที่สุดและให้
บริษัทแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำว
ทันทีที่ต้องทำให้มีกำรปรับสิทธิ
(7) กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (1)
ถึง (6) เป็นอิสระต่อกันและจะคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมลำดับเหตุกำรณ์
ต่ำงๆก่อนหลังเปรียบเทียบกับ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” สำหรับ
กรณี ที่ เ หตุ ก ำรณ์ ต่ ำ งๆเกิ ด ขึ้ น พร้ อ มกั น ให้ ค ำนวณกำรเปลี่ ย นแปลงเรี ย ง
ตำมลำดับดังนี้คือ (1) (5) (4) (2) (3) และ (6)โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณ
กำรเปลี่ยนแปลง ให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม3ตำแหน่งและ
อัตรำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่งรำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท
ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ (3)
ข้ำงต้น
(8) ในกำรปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะปรับสิทธิโดยกำรปรับรำคำและ
อัตรำกำรใช้สิทธิ โดยไม่มีกำรปรับรำคำใช้สิทธิควบคู่กับกำรออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีกำร
ออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับกำรเปลี่ ยนแปลงกำรใช้สิทธิ เมื่อมีกำรดำเนินกำร
ปรับรำคำใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้
ในข้อกำหนดสิทธิ
(9) กำรคำนวณเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (1) ถึง
(6) จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและ/หรืออัตรำ
กำรใช้สิทธิลดลงเว้นแต่กรณีกำรรวมหุ้นในกรณีที่หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้
สิทธิตำมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของกำรแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิในแต่
ละครั้ง (ทศนิยม 5 ตำแหน่งของอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง)
คำนวณออกมำเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ งและหำกรำคำกำรใช้
สิทธิหลังกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสำมัญใน
กำรแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิในรอบนั้นคำนวณได้เป็นเศษของบำท ให้ตัด
เศษของบำททิ้ง
(10) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้รำคำกำรใช้สิทธิ
ใหม่ที่คำนวณตำมสูตรมีรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญ (Par Value)
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เงื่อนไขอื่นๆ

ของบริษัท ให้ใช้มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทเป็นรำคำใช้สิทธิ และ
ยังใช้อัตรำกำรใช้สิทธิตำมที่กำหนดในข้อ (1) ถึง (5) ต่อไป แล้วแต่กรณี
(11) สถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
แสดงควำมจำนงใช้สิทธิและวันก่อนที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนชำระแล้วอันเนื่องจำกกำรใช้สิทธิ จะมีสถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้แสดงควำมจำนงใช้สิ ทธิ และสถำนภำพของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุน
ชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธินั้น
(12) ในกรณีที่บริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่
บริษัทยังไม่ได้ดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิไปจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิ
แล้วจะได้รับกำรปรับสิทธิย้อนหลังโดยบริษัทจะออกหุ้นสำมัญใหม่เพิ่มเติม
ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตำมจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิสมควรจะได้รับหำกรำคำที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสำมัญ
ส่วนที่เพิ่มใหม่อำจได้รับช้ำกว่ำหุ้นสำมัญที่ได้รับก่อนหน้ำนี้ แต่ไม่เกิน 15 วัน
ทำกำร นับจำกวันที่มีกำรปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุ้น) และภำยใน 7 วันทำ
กำรนับจำกวันที่มีกำรปรับสิทธิ (ในกรณีระบบไร้ใบหุ้น)
(13) หุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและได้รับ
ผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสำมัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว
ของบริษัททุกประกำร เมื่อกระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระ
แล้วของบริษัท
(14) กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขที่ได้
กำหนดไว้ข้ำงต้น บริษัทจะดำเนินกำรแจ้งผลกำรเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึง
รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ และนำยทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิทรำบ เพื่อแจ้งรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิที่กำหนดขึ้นมำ
ใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสำเหตุที่มีกำรปรับสิทธิวิธีกำรคำนวณและ
วันที่กำรปรับสิทธิดังกล่ำวมีผลใช้บังคับ โดยจะแจ้งกำรปรับสิทธิทันที หรือ
ก่อนวันที่รำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำใช้สิทธิที่มีกำรเปลี่ยนแปลงนั้นมีผล
ใช้บังคับ และบริษัทจะแจ้งรำยละเอียดกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและ/
หรืออัตรำกำรใช้สิทธิผ่ำนสื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ (SET
PORTAL) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบ ตำมเวลำและวิธีกำรที่ระบุไว้ใน
ข้อกำหนดสิทธินี้
ให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยมีอำนำจพิจำรณำ
(1) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ
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CRANE-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่
ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ (2)
เข้ำเจรจำ ตกลงลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ลงนำมในเอกสำรคำ
ขออนุญำต คำขอผ่อนผันต่ำงๆ และหลักฐำนที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรใบสำคั ญ
แสดงสิทธิดังกล่ำว ซึ่งรวมถึงกำรติดต่อ และกำรยื่นคำขออนุญำตหรือขอผ่อนผันเอกสำร
และหลักฐำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและกำรนำใบสำคัญ
แสดงสิทธิ CRANE-W1 เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ และ (4) ดำเนินกำรอื่นใดอัน
จำเป็นและสมควรเกี่ยวกับ กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 ดังกล่ำวได้ทุก
ประกำร
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริ ษั ท จะยื่ น ค ำขออนุ ญ ำตน ำใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ไ ปจดทะเบี ย นเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิด
บริษัทจะนำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำยใน
จำกกำรใช้สิทธิ
ครั้งนี้ เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ผลกระทบต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น และกำร รำยละเอียดในเอกสำรในหน้ำถัดไป
คำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (DilutionEffect)
 ในกำรประชุมครั้งนี้ บริษัทมีกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ดังนี้
a. กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน (Right Offering) จำนวน 174,106,171
หุ้น
b. กำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
ขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน (Right Offering) จำนวน 174,106,171 หน่วย และมีกำรออกหุ้นสำมัญเพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 จำนวน 174,106,171 หุ้น
 หุ้นสำมัญที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะมีสิทธิและสภำพเท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญของบริษัทที่
ออกไปก่อนหน้ำนี้ทุกประกำร
 นอกจำกหุ้นสำมัญจำนวน 174,106,171 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท) ที่ได้จัดสรรไว้รองรับกำรใช้สิ ท ธิ ข อง
ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถื อหุ้นเดิม บริษัทอำจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรใช้สิทธิเมื่อ เกิด
เหตุกำรณ์ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)จำกกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ใน
ครั้งนี้สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 กรณีดังต่อไปนี้
กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถื อหุ้นตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ นเดิม ( Right
Offering) และใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 ทั้งจำนวน
กรณีที่ 2 ผู้ ถื อ หุ้ น เดิมจองซื้อ หุ้น สำมั ญเพิ่ มทุ น ที่อ อกและเสนอขำยให้แ ก่ผู้ถื อ หุ้น ตำมสัดส่ว นกำรถื อ หุ้น เดิม ( Right
Offering) แต่บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 ทั้งจำนวน
กรณีที่ 3 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม (Right
Offering) และไม่ได้รับสิทธิกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 แต่บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 ทั้งจำนวน
มีรำยละเอียดกำรคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้
กรณีที่ 1
เท่ ำ กั บ ศู น ย์ เนื่ อ งจำกผู้ถือ หุ้ นเดิ มใช้ สิทธิ ใ นกำรจองซื้อ หุ้น สำมั ญเพิ่ มทุ นตำมสัดส่ว นและใช้ สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 ทั้งจำนวน
กรณีที่ 2
กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น
=
=

จำนวนหุ้นรองรับCRANE-W1
จำนวนหุ้น paid-up +จำนวนหุ้น RO + จำนวนหุ้นรองรับ CRANE-W1

ร้อยละ 16.67

หน้ า 11

บริษัท ชูไก จำกัด (มหำชน)

กรณีที่ 3
กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น
=
=

จำนวนหุ้น RO+ จำนวนหุ้นรองรับCRANE-W1
จำนวนหุ้น paid-up +จำนวนหุ้น RO + จำนวนหุ้นรองรับ CRANE-W1

ร้อยละ 33.33

2. ด้านการลดลงของกาไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per Share Dilution)
กรณีบริษัทออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยและมีกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 ทั้ง
จำนวน บริษัทไม่สำมำรถคำนวณผลกระทบต่อกำรลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น ได้เนื่องจำกบริษัทมีผลขำดทุนสุทธิจำกผล
กำรดำเนินงำนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) จำกกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ในครั้งนี้ สำมำรถ
แบ่งออกได้เป็น 2กรณีดังต่อไปนี้
กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถื อหุ้นตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ นเดิม ( Right
Offering) แต่ไม่มีกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 ทั้งจำนวน
กรณีที่ 2 ผู้ ถื อ หุ้ น เดิมจองซื้อ หุ้น สำมั ญเพิ่ มทุ น ที่อ อกและเสนอขำยให้แ ก่ผู้ถื อ หุ้น ตำมสัดส่ว นกำรถื อ หุ้น เดิม ( Right
Offering) และมีกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 ทั้งจำนวน
โดยกำหนดให้
รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย เท่ำกับ 2.49 บำทต่อหุ้นซึ่งคำนวณจำกรำคำปิดถัวเฉลี่ยของหุ้นสำมัญของบริษัทที่มี
กำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลำ 7 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 3/2560 เมื่ อ วั น ที่ 23 มี น ำคม 2560 ซึ่ ง เป็ น วั น ที่
คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เสนอวำระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และมีรำยละเอียดกำรคำนวณกำรลดลงของรำคำในแต่ละกรณีดังนี้
กรณีที่ 1
รำคำตลำดหลังกำรเสนอขำย
=
=

(รำคำตลำดก่อนเสนอขำย×จำนวนหุ้น paid-up)+(รำคำRO×จำนวนหุ้น RO)
จำนวนหุ้น paid-up +จำนวนหุ้น RO

2.39 บำทต่อหุ้น

กำรลดลงของรำคำตลำด
หน้ า 12
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=
=

(รำคำตลำดก่อนเสนอขำย-รำคำตลำดหลังกำรเสนอขำย)×100
รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย

ร้อยละ 3.94

กรณีที่ 2
ไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นด้ำนกำรลดลงของรำคำ เนื่องจำกรำคำกำรใช้สิทธิแปลงสภำพสูงกว่ำรำคำตลำดก่อนกำรเสนอ
ขำย
รายละเอียดการคานวณสัดส่วนหุ้นรองรับ
สัดส่วนหุ้นรองรับ
=
=

จำนวนหุ้นรองรับ CRANE-W1
จำนวนหุ้น paid-up +จำนวนหุ้น RO

ร้อยละ 20

หน้ า 13
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ผ่านการอบรม

The Role of Chairman (RCM) year 2001 (IOD)
Director Certification Program (DCP) year 2002 (IOD)
Audit Committee Program (ACP) year 2004 (IOD)
บทบาทคณะกรรมการในการกาหนดนโยบายค่าตอบแทน ปี 2009 (IOD)

ตาแหน่งงานในปัจจุบนั

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ประวัติการทางาน
2552 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน

ลิมประภัทร

ประธานกรรมการ บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
โรงพยาบาลลาดพร้าว

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา
บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ์
ความรู้
ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาความเป็นอิสระตามนิยามของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทน หรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้น
คณะกรรมการจึงนารายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ตาแหน่งอื่นในปัจจุบนั
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2552 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

จานวนวาระการดารงตาแหน่ง / ปี 3 วาระ / 7 ปี 7 เดือน
เหตุผลและความจาเป็นในการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งเกินกว่า 9 ปี
เนื่องจากกรรมการท่านนี้เป็นผู้ที่มคี วามรู้ความสามารถ
และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี บริษัทไม่สามารถหาบุคคลท่านอื่น มาทดแทนได้ในสภาวะปัจจุบัน
การเข้าร่วมประชุมปี 2559

ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัท
1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัท ฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ฯ
2) ไม่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือเป็นผู้มีอานาจในการ
ควบคุมของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มคี วามสัมพันธ์ ในลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการเงินและการบริหารงานของ
บริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษทั ร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจทาให้ขาด
ความเป็นอิสระ โดยต้องไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
4) ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
ไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้หุ้นรายใหญ่
5) เป็นบุคคลที่มคี วามรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบตั ิภารกิจ และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่ม
บุคคลใด ๆ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ

เท่ากับข้อกาหนดขั้นต่า ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
1) ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2) ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 ไม่เป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจา
 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ปี 2560:
เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มสี ่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่อ-ชื่อสกุล

นางวีระวรรณ
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กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

47 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขา. Finance & International Business,
University of Wisconsin, USA.
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)
Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD)

ตาแหน่งงานในปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประวัติการทางาน
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
2545 – 2550
2543 – 2545
2542 – 2543

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการการเงิน และกรรมการบริษัท บีบีบีแอนด์วี จากัด
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จากัด (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

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา
บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ์
ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาความเป็น
อิสระตามนิยามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็น
ตัวแทน หรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจึงนารายชื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

บุญขวัญ

ตาแหน่งอื่นในปัจจุบนั
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2556 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน
2545 – 2550
2543 – 2545
2542 – 2543

ผู้จัดการการเงิน และกรรมการบริษัท บีบีบีแอนด์วี จากัด
Managing Partner Korawit Learning Consultant ,BCG.
Chief Financial Officer (CFO) Business Consultant & Advisory Co., LTD
General Manager A Thai Market Co., LTD.
Analyst-Asset Management Bangkok Capital Aluance Co., LTD

กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความััดแย้งทางผลประยยชน์ต่อบริษัท ไม่มี
จานวนวาระการดารงตาแหน่ง / ปี 4 วาระ / 10 ปี 7 เดือน
เหตุผลและความจาเป็นในการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งเกินกว่า 9 ปี
เนื่องจากกรรมการท่านนี้เป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี บริษัทไม่สามารถหาบุคคลท่านอื่น มาทดแทนได้ใน
สภาวะปัจจุบัน
การเั้าร่วมประชุมปี 2559

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัท
1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัท ฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ฯ
2) ไม่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือเป็นผู้มีอานาจ
ในการควบคุมของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มี
ความสัมพันธ์ ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท ฯ หรือบริษทั ในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจทาให้ขาดความเป็นอิสระ โดยต้องไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
4) ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้หุ้นรายใหญ่
5) เป็นบุคคลที่มคี วามรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบตั ิภารกิจ และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้
อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ๆ
นิยามกรรมการอิสระัองบริษัท ฯ

เท่ากับข้อกาหนดขั้นต่า ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ั้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
1) ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2) ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา
 ไม่เป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจา
 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นปี 2560:
เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มสี ่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณา
วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่อ-ชื่อสกุล

นางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี

อายุ

35 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผ่านการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)
Director Certification Program (DCP) Class 167/2012 (IOD)
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริหาร (บจก.พี.เอ็ม.ซี.อคาเดมิค กรุ๊ป)

ตาแหน่งงานในปัจจุบนั

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผูม้ ีอานาจ บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)

ประวัติการทางานและตาแหน่งงานในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอานาจ บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)

2555 – พ.ค. 2559

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอานาจ บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2551 – 2554
2549 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จดั การ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด
กรรมการผูม้ ีอานาจ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา
บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ์
ความรู้
ความสามารถ และคุณสมบัตติ ามที่กฎหมายกาหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทน หรือ
ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจึงนารายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง

การถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 4.44

กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี
จานวนวาระการดารงตาแหน่ง / ปี 3 วาระ / 4 ปี 7 เดือน
ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ปี 2560:
เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มสี ่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งใหม่
ชื่อ-ชื่อสกุล

นายทัฬห์ สิริโภคี

อายุ

57 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท(ทุนธนาคาร) Master in Management Asian Institute of
Management (Philippines)
ปริญญาโท Master’s of Housing Development จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านการอบรม

หลักสูตร ปรอ.(รุ่น23) ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
(วปอ.53)
หลักสูตร นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program รุ่นที่ 4)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4 )
Microfinance Appreciation Couse (Philippines)
หลักสูตรพลังงานสาหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program-EEP) รุ่นที่ 1

ประวัติการทางานและตาแหน่งงานในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปี 2559 – ปัจจุบัน
ปี 2552
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

2550
2548
2547
2543
2536
2535
2533
2527

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง
ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการภาค 1 สายลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการสินเชื่อ สายลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ธนาคารไทยธนาคาร จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการสาขา ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาบางกะปิ
ผู้ช่วยผู้จัดการด้านสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาสีลม
เจ้าหน้าที่อานวยสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาซอยอารี
พนักงานวิเคราห์ ฝ่ายจัดสรรเงิน (การจัดสรรเงิน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาความเป็นอิสระตาม
นิ ย ามของกรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทน หรือได้รับการเสนอ

ชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจึงนารายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง
การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัท
1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัท ฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ฯ
2) ไม่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือเป็นผู้มีอานาจ
ในการควบคุมของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มี
ความสัมพันธ์ ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท ฯ หรือบริษทั ในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจทาให้ขาดความเป็นอิสระ โดยต้องไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
4) ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้หุ้นรายใหญ่
5) เป็นบุคคลที่มคี วามรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบตั ิภารกิจ และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้
อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ๆ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ

เท่ากับข้อกาหนดขั้นต่า ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
1) ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2) ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา
 ไม่เป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจา
 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นปี 2560: ไม่มี
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หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถอื หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
หากผู้ถือหุ้น
รวมกันนับจานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบ
ห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทา
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รบั หนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 44. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัด
ประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้อ 45. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด
กาหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก.
จานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
ข.
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค.
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ ิบห้าคน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุม
ใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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ข้อ 47. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถอื หุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
48.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทาโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการ
ออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทาด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
48.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
48.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข)
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค)
การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ
บางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การ
รวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
(จ)
การควบบริษัทหรือการเลิกบริษัท
(ฉ)
การออกหุ้นกู้
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มสี ิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปีพึงกระทามีดังต่อไปนีเ้ ป็นอย่างน้อย
(1)
รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(2)
อนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3)
อนุมัติจัดสรรเงินกาไร
(4)
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเพื่อออกตามวาระ
(5)
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
(6)
กิจการอื่น ๆ
ข้อ 50. บริษัทต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจาปี โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จานวนหุ้นที่ถือ
และเลขที่ใบหุ้นต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันเสร็จการประชุม
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หลักเกณฑ์ และวิธกี ารปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ
หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง
1.1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
1.2. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสาคัญประจาตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
1.3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
ก สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพั ฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจที่มาเข้าร่วมประชุม
ข สาเนาบัตรประชาชน (หรือสาเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอานาจ
ตามข้อ ก พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
1.4. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
ก หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอานาจและอานาจกรรมการ ซึ่งออกโดย
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองโดยโนตารี่พับลิค
ข สาเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
ข สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
ค สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
2.2. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
ข สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้
มอบฉันทะ
ค สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสาเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉั นทะเป็นบุคคลต่างด้าว)
ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
2.3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
ข สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจและลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
ค สาเนาบัตรประชาชน (หรือสาเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้ลง
นามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
ง สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉัน ทะ (หรือสาเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว)
ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
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2.4. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
ข หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะแสดงชื่อกรรมการผู้ มีอานาจและอานาจกรรมการ
ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองโดยโนตารี่พับลิค
ค สาเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลง
นามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
ง สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสาเนาหนัง สือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว)
ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

การลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่บริษัท จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.25 – 14.25 น. เป็นต้นไป
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วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี พ.ศ. 2560
บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน) วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.
ณ ห้อง 214-215 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1
แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ถือหุ้น บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)
ไม่ใช่
มาด้วยตนเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

แสดงบัตรประจาตัว/แสดงใบลงทะเบียน

แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัว
ผู้มอบและผูร้ ับมอบ /แสดงใบลงทะเบียน

ใช่

ตรวจเอกสารและลงทะเบียน
ลงนาม ณ จุดลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม
ประธานเปิดประชุมเมื่อจานวนผู้ถอื หุ้นครบตามหลักเกณฑ์
(เริ่มประชุมเวลา 14.30 น)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ

กรณีมผี ู้ต้องการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ยกมือ
และกรอกบัตรลงคะแนน

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้คัดค้าน หรืองดออกเสียง
และสรุปผลคะแนน

ประธานกล่าวผลสรุปคะแนนต่อทีป่ ระชุม

แบบ ก
อากรแสตมป์ 20 บาท
แบบหนังสือมอบฉันทะ
เขียนที่ ..................................................................
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............
(1) ข้าพเจ้า ...................................................................................................... สัญชาติ .............. ................................... อยู่
บ้านเลขที่ ........................................ ถนน ................................................ ตาบล / แขวง ............................................................ อาเภอ / เขต
............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม ....................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................. เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ .................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ............................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ................................................................. อายุ .................. ปี อยู่บ้านเลขที่ ................................................. ถนน
.......................................... ตาบล / แขวง ............................................................ อาเภอ / เขต ............................................ จังหวัด
....................................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... หรือ
(2) ................................................................. อายุ .................. ปี อยู่บ้านแลขที่ ................................................. ถนน
.......................................... ตาบล / แขวง ............................................................ อาเภอ / เขต ............................................ จังหวัด
....................................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... หรือ
(3) ................................................................. อายุ .................. ปี อยู่บ้านแลขที่ ................................................. ถนน
.......................................... ตาบล / แขวง ............................................................ อาเภอ / เขต ............................................ จังหวัด
....................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง 214-215 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนาตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2 ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนที่ถือไว้ได้

แบบ ข
อากรแสตมป์ 20 บาท
แบบหนังสือมอบฉันทะ
เขียนที่ ..................................................................
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............
(1) ข้าพเจ้า ............................................................................................. .. สัญชาติ ....................................................... อยู่
บ้านเลขที่ ........................................ ถนน ................................................ ตาบล / แขวง .................................................................. อาเภอ /
เขต ............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม ....................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................. เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ .................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ............................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) .......................................................................... อายุ ............... ปี อยู่บ้านแลขที่ ............................................. ถนน
.......................................... ตาบล / แขวง ................................................... อาเภอ / เขต .............................................................. จังหวัด
....................................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... หรือ
(2) .......................................................................... อายุ ............... ปี อยู่บ้านแลขที่ ............................................. ถนน
.......................................... ตาบล / แขวง ................................................... อาเภอ / เขต .............................................................. จังหวัด
....................................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... หรือ
(3) .......................................................................... อายุ ............... ปี อยู่บ้านแลขที่ ............................................. ถนน
.......................................... ตาบล / แขวง ................................................... อาเภอ / เขต .............................................................. จังหวัด
....................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง 214-215 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนาตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง


วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบแถลงผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรับรองรายงานประจาปี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2559 เป็นเงินสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 5 เรื่ อ ง พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารออกและจั ด สรรใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1
(“ใบสาคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1”) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) และการจองเกินจากสิทธิ (Excess Right) จานวนไม่เกิน 174,106,171 หน่วยในอัตราส่วน
1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (รายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ
CRANE-W1 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้
ออกจาหน่ายของบริษัทจานวน 1,448.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 1,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00
บาทจากทุนจดทะเบีย นเดิมจานวน 696,426,133.00 บาท เป็นทุนจดทะเบีย นจานวน 696,424,685.00 บาทแบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 696,424,685 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 348,212,342.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจานวน 348,212,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 696,424,685.00 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 1,044,637,027.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 1,044,637,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 348,212,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00
บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า แต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระและ
กรรมการใหม่ทั้งชุด ตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า กับการแต่งตั้งกรรมการบางรายดังนี้
1. ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมประภัท
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
3. นางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
4. นายทัฬห์ สิริโภคี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียง

นั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(5) ในกรณีที่ที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2 ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง 214-215 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
....................................................


วาระที่ ....................... เรื่อง .............................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ ....................... เรื่อง .............................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ ....................... เรื่อง .............................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ ....................... เรื่อง .............................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ ....................... เรื่อง .............................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

แบบ ค
อากรแสตมป์ 20 บาท
แบบหนังสือมอบฉันทะ
เขียนที่ ..................................................................
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............
(1) ข้าพเจ้า .................................................................................................................................................................. สานักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ ............................... ถนน ........................................................ ตาบล / แขวง .................................................... อาเภอ / เขต
............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ..................................................................................................... ซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม ................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ .................................. หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ............................... หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) ..................................................................................................................... อายุ ....................................... ปี อยู่บ้านแลข
ที่ ........................................... ถนน ...................................................... ตาบล / แขวง ...................................................... อาเภอ / เขต
............................................ จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................... หรือ
(2) ..................................................................................................................... อายุ ....................................... ปี อยู่บ้านแลข
ที่ ........................................... ถนน ...................................................... ตาบล / แขวง ...................................................... อาเภอ / เขต
............................................ จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................... หรือ
(3) ..................................................................................................................... อายุ ....................................... ปี อยู่บ้านแลข
ที่ ........................................... ถนน ...................................................... ตาบล / แขวง ...................................................... อาเภอ / เขต
............................................ จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ .......................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง 214-215 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนาตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ .................................. หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ......................... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ์ ............................... หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ......................... เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ....................................................... เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบแถลงผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรับรองรายงาน
ประจาปี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง















วาระที่ 3 เรื่ อ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2559 เป็นเงินสารองตามกฎหมาย และการ
จ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครั้งที่
1 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1”) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น (Right Offering) และการจองเกิ น จากสิ ท ธิ (Excess Right) จ านวนไม่ เ กิ น
174,106,171 หน่วยในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า
(รายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่
ยังมิได้ออกจาหน่ายของบริษัทจานวน 1,448.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 1,448 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ หุ้ น ละ 1.00 บาทจากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จานวน 696,426,133.00 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน
696,424,685.00 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 696,424,685 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 348,212,342.00 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 348,212,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
696,424,685.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 1,044,637,027.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน
1,044,637,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 348,212,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า แต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออก
ตามวาระและกรรมการใหม่ทั้งชุด ตามที่เห็นสมควร








(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า กับการแต่งตั้งกรรมการ
บางรายดังนี้
1. ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมประภัทร
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง
2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง
3. นางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง
3. นายทัฬห์ สิริโภคี
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง

นั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือ มอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1 หนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ค. นี้ ใ ช้ เ ฉพาะกรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ป รากฎชื่ อ ในทะเบี ย นเป็ น ผู้ ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั้ ง ให้ คั ส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2 หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง 214-215 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
....................................................


วาระที่ ....................... เรื่อง .............................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง



วาระที่ ....................... เรื่อง .............................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง



วาระที่ ....................... เรื่อง .............................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง



วาระที่ ....................... เรื่อง .............................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง



วาระที่ ....................... เรื่อง .............................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง

อากรแสตมป์ 20 บาท
แบบหนังสือมอบฉันทะ
เขียนที่ ..................................................................
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า ...................................................................................................... สัญชาติ ......................................................... อยู่บ้านเลขที่
................................................... ถนน ....................................................... ตาบล / แขวง ................................................ อาเภอ / เขต
............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูไก จากัด (มหาชน) จานวนหุ้น ................................................ หุ้น
ขอมอบฉันทะให้
นายวัชรินทร์ ดวงดารา ในฐานะดารงตาแหน่งเป็น กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7 ซอย
นาคนิวาส แยก 2-1 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษที่แตกต่าง
จากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง 214 – 215
ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ : สิ่ งที่ส่งมาด้วย 9 หน้าที่ 1/2

ข้อมูลกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบการมอบฉันทะ
(กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
ชื่อ-ชื่อสกุล

นายวัชรินทร์ ดวงดารา

ตาแหน่งในบริษัท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

57 ปี

วุฒิการศึกษา

นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต (มธ.)
เนติบัณฑิตไทย (เนติบณ
ั ฑิตยสภา)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร์)

ที่อยู่ปัจจุบนั

7 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-1 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

ผ่านการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) year 2004 (IOD) และ
Director Certification Program (DCP) year 2006 (IOD)

ตาแหน่งงานในปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประวัติการทางาน
ประสบการณ์ พ.ศ. 2542 -2559
(1) ทางานด้านกฎหมายในธุรกิจเงินทุน-หลักทรัพย์ ธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ หลายแห่ง
(2) เคยเป็นที่ปรึกษา / ผู้ชานาญการให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร , กรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ
การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ตาแหน่งอื่นในปัจจุบนั
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

ประกอบอาชีพที่ปรึกษากฎหมาย / ทนายความ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบมจ. ชูไก
กรรมการอิสระ บมจ. เพิม่ สินสตีลเวิคส์
กรรมการตรวจสอบ บมจ.คราวน์เทค แอดวานซ์

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ : สิ่ งที่ส่งมาด้วย 9 หน้าที่ 2/2

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน

ประกอบอาชีพที่ปรึกษากฎหมาย / ทนายความ

กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี
จานวนวาระการดารงตาแหน่ง / ปี 5 วาระ / 10 ปี 7 เดือน
การเข้าร่วมประชุมปี 2559

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกระเบียบวาระที่พิจารณา
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560:

ไม่มี

เส้นทางขาเข้าประตูที่ 3

เส้นทางขาเข้าประตูที่ 1
-

ลงทางด่วน บางนา – ตราด

-

ลงทางด่วนสมุทรปราการ –

-

ชิดซ้ายเข้าทางคูข
่ นาน
ขึ้นสะพานกลับรถไบเทค
For Entrance 1

-

สาโรง(สุขุมวิท)
ชิดซ้าย
For Entrance 3

-

Exit the expressway onto

-

Exit the expressway onto

-

Bangna-Trad.

Samutprakarn-Samrong

Keep left, enter Service

(Sukhumvit)

Road, Use Bitec U-Turn

-

Keep left on Sukhumvit.

Shareholder’s Meeting, Chu Kai Public Company Limited

