บริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน)
กำรประชุมสำมัญผ้ ถู อื ห้ ุนประจำปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2560
เวลำ 14:30 น.
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แผนทีท่ างหนีไฟ

2

หลักการออกเสี ยงและนับคะแนน
1. หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสี ยงหนึ่งเสี ยง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ ละท่ านจะมีคะแนนเสี ยงเท่ ากับจานวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจานวนหุ้นที่รับมอบ
ฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ ละวาระนั้น เพื่อให้ เกิดความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนนใน
แต่ ละวาระ ขอแจ้ งการลงคะแนนดังนี้
3.1 ผู้ ถือหุ้ นท่ า นใดที่ เห็ นด้ วย กับข้ อเสนอแนะ หรื อไม่ มีความเห็ น แสดงเป็ นอย่ างอื่ น
ตามที่ประธานหรื อคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ ต้องทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน
และไม่ มี ค วามจ าเป็ นต้ อ งยื่ น บั ต รลงคะแนนให้ กับ เจ้ า หน้ า ที่ โดยเจ้ า หน้ า ที่ จ ะเก็ บ
รวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่ เห็นด้ วยและงดออกเสี ยงเท่ านั้น
3.2 หากผู้ถือหุ้นท่ านใดมีความเห็น คัดค้ านหรื องดออกเสี ยง ขอ ให้ ทาเครื่ องหมายในบัตร
ลงคะแนน พร้ อมระบุ จานวนหุ้ นที่ ตนถื อรวมกับจานวนหุ้ นที่ ตนได้ รั บ มอบฉั นทะ
และส่ งบัตรลงคะแนนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
4. ผลการนับคะแนนแต่ ละวาระ จะแสดงบนจอให้ กบั ผู้ร่วมประชุมทราบเป็ นวาระๆ
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วาระการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 และ
รับรองรายงานประจาปี

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2559 เป็ นเงินสารอง
ตามกฎหมาย และการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล สาหรั บ ผลการดาเนิ น งาน
ประจาปี 2559
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วาระการประชุม (ต่ อ)
วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มัติการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ์ที่จะซื้ อ
หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1(ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ์ CRANE-W1)
เพื่อเสนอขายให้ แก่ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้ อและได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่ม ทุ น ตามสั ด ส่ วนการถื อ หุ้ น (Right Offering) และการจอง
เกิ น จากสิ ท ธิ (Excess Rights) จ านวนไม่ เ กิ น 174,106,171
หน่ วยในอัตราส่ วน 1 หุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่ ต่ อ 1 หน่ วยใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ์ โดยไม่ คดิ มูลค่ า
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วาระการประชุม (ต่ อ)
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการตั ดหุ้น
สามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว แต่ ยังมิได้ ออกจาหน่ ายของบริ ษัท
จานวน 1,448.00 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,448 หุ้น
มู ล ค่ าที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 1.00 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
696,426,133.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 696,424,685.00 บาท
แบ่ งออกเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 696,424,685 หุ้ น มูลค่ าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขหนังสื อบริ คณห์
สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
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วาระการประชุม (ต่ อ)
วาระที่ 7 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน
348,212,342 หุ้น แบ่ งออกป็ นหุ้นสามัญจานวน 348,212,342 หุ้น
มู ล ค่ าที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 1.00 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
696,424,685.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 1,044,637,027.00 บาท
แบ่ งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,044,637,027 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท และ พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสื อบริ คณห์
สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท
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วาระการประชุม (ต่ อ)
วาระที่ 8 พิ จ ารณา และอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
348,212,342 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท
วาระที่ 9 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออก
จากตาแหน่ งตามวาระ
วาระที่ 10 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก าหนดค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท
ประจาปี 2560
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วาระการประชุม (ต่ อ)
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี
ประจาปี 2560
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
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คณะกรรมการบริษทั ชู ไก จากัด (มหาชน)
1. ผศ.ดร.พิบูลย์
2. นายธงไชย
3. นายวัชรินทร์
4. นายสุ รินทร์
5. นางวีระวรรณ
6. นายชานาญ
7. น.ส.อัญญ์ ชิสา
8. น.ส.จันทร์ จริ า
9. น.ส. วนิดา

ลิมประภัทร
แพรรังสี
ดวงดารา
เปรมอมรกิจ
บุญขวัญ
งามพจนวงศ์
แพรรังสี
แพรรังสี
ดาราฉาย

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ / กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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วาระการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี
2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้ วเห็นว่ ารายงานการประชุ มสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้ บันทึกรายงานการ
ประชุ มไว้ ครบถ้ วน จึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุ มดังกล่าว
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วาระการประชุม
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 และ
รับรองรายงานประจาปี
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นรั บทราบการ
แถลงผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 โดยรายละเอียดปรากฏ
อยู่ ใ นรายงานประจ าปี 2559 ที่ ไ ด้ จั ด ส่ งให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ล่ ว งหน้ า พร้ อ มกั บ
หนังสื อเชิญประชุ มครั้งนีแ้ ล้ว ตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 4
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ผลการดาเนินงานปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558
จานวน (ล้ านบาท)
864.1 -213.8 /-24.7%

900
100%

600

650.3

100%

701.5 669.8

2558

81% 103%

-234.9 /-519.6%

162.6

300

19%

0
-300

-19.4
-3%

รายได้ รวม

2559

ต้ นทุนขาย

กาไรขั้นต้ น

-45.2 -280.1
-5% -43%

กาไรสุ ทธิ
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รายได้ จากการขายปี 2559 เปรียบเทียบ ปี 2558
จานวน (ล้ านบาท)

400
300

200

349.3 -129.7 /-37.1%
100%

2558

254.1
219.6
73%

176.8

100%
80%

100
0

2559

-52.4 /-55.1%
95.2
42.8

27%

20%

รายได้ จากขาย

ต้ นทุนขาย

กาไรขั้นต้ น
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รายได้ จากการขาย (New) ปี 2559 เปรียบเทียบ ปี 2558
จานวน (ล้ านบาท)

300

200

100

259.7

-111.1 /-42.8%

2558

208.1

100%
148.6
100%

80%

135.8
91%

-38.7 /-75.2%
51.5
20%

0

2559

รายได้ จากขาย

ต้ นทุนขาย

9%
12.8

กาไรขั้นต้ น
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รายได้ จากการขาย (Used) ปี 2559 เปรียบเทียบ ปี 2558
จานวน (ล้ านบาท)

100
80
60

89.6
100%

-18.6 /-20.7%

2558

71.0
100%

40

46.0

51%

40.9

58%

43.6

-13.5 /-31.0%
30.1

49%

42%

20
0

2559

รายได้ จากขาย

ต้ นทุนขาย

กาไรขั้นต้ น
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รายได้ จากการให้ บริการปี 2559 เปรียบเทียบ ปี 2558
600

514.8

-84.0 /-16.3%
430.8

400

450.0

100%
100%

87%

จานวน (ล้ านบาท)
493.0

ปี 2559

114%

-127.2 /-196.0%

200

64.9
13%

0
-200

ปี 2558

รายได้ จากบริการ

ต้ นทุนบริการ

-62.3
-14%

กาไรขั้นต้ น
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ฐานะการเงินปี 2559 เปรียบเทียบปี 2558
จานวน (ล้ านบาท)

3,000

2,788.5

2,885.2 96.7 / 3.5%

ปี 2558

ปี 2559

374.6 / 26.2%

2,000

1,429.8

1,804.4
1,358.6

-277.8 /-20.4%
1,080.8

1,000

0

สิ นทรัพย์ รวม

หนีส้ ิ นรวม

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
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วาระการประชุม
วาระที่ 3 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม 2559 ซึ่ง
ผ่ านการตรวจสอบ และลงนามรั บรองจาก ผู้สอบบัญชี บริ ษัท พีวี ออดิท
จากัด และผ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
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วาระการประชุม
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติ การจัด สรรกาไรสุ ทธิ ป ระจ าปี 2559 เป็ นเงิ น
ส ารองตามกฎหมาย และการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล ส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 56 กาหนดว่ าบริ ษัท
ต้ องจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่ น้อยกว่ า ร้ อย
ละ 5 ของกาไรสุ ทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ ามี) จนกว่ าทุน
สารองนี้จะมีจานวนไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ 10 ของทุ นจดทะเบียน ปั จจุ บัน
บริษัทฯ มีเงินสารองตามกฎหมาย จานวน 31,524,151.37 หรื อร้ อยละ 4.53
ของทุนจดทะเบียน และ
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วาระการประชุม
วาระที่ 4 (ต่ อ)

ความเห็นคณะกรรมการ : นโยบายการจ่ ายปันผลของบริษัท ที่เปิ ดเผยไว้
ในรายงานประจาปี กาหนดว่ า บริ ษัท จะจ่ ายเงินปันผลแต่ ละปี ในอัตราไม่
น้ อยกว่ าร้ อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ ละงวด
บั ญ ชี หลั ง จากหั ก ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลและเงิ น ส ารองต่ า งๆ นั้ น แต่ ผ ล
ประกอบการประจาปี 2559 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลขาดทุน
สุ ทธิ 138.70 ล้ านบาท และงบการเงินรวมบริ ษัท มีผลขาดทุนสุ ทธิ 280.13
ล้ านบาท จึงเห็นสมควรงดจัดสรรกาไรสุ ทธิเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย
และงดจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2559
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วาระการประชุม
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออก และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ จะซื้ อ
หุ้นสามัญของบริ ษัท ครั้ งที่ 1 (ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1)
เพื่อเสนอขายให้ แก่ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้ อและได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามสั ดส่ วนการถื อหุ้ น (Right Offering) และการจอง
เกินสิ ทธิ (Excess Rights) จานวนไม่ เกิน 174,106,171 หน่ วย ใน
อัตราส่ วน 1 หุ้ นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่ อ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ โดยไม่ คดิ มูลค่ า
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1
(ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1)
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วาระการประชุม
วาระที่ 5 (ต่ อ)
ทั้งนี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อคณะกรรมการบริ หาร หรื อ
บุคคลที่ได้ รับมอบหมาย มีอานาจดาเนินการเกี่ยวกับ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
CRANE-W1 ดังนี้
• กาหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ
• การออก และเสนอขาย การจัดสรร และการใช้ สิทธิแปลงสภาพ CRANE-W1
• การจัดทา และยื่นคาขอและเอกสารต่ างๆ ต่ อสานักงาน กลต. หน่ วยงาน
ราชการ บุคคลอื่น ทีเ่ กีย่ วข้ อง
• นาเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
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วาระการประชุม
วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการตัดหุ้ น
สามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ว แต่ ยงั มิได้ ออกจาหน่ าย จานวน 1,448
หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท จากเดิม 696,426,133.00 บาท
เป็ นทุ น จดทะเบียนจานวน 626,424,685 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ้ น
สามัญจานวน 626,424,685 หุ้ น มู ลค่ าที่ตราไว้ หุ้ นละ 1.00 บาท
และการแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ทปี่ ระชุ มผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
ลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ดังนี้
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เดิม
ใหม่
ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียนจานวน : 696,426,133 696,424,685 บาท
แบ่ งเป็ น
: 696,426,133 696,424,685 หุ้น
มูลค่ าหุ้นละ
:
1
1 บาท
โดยแบ่ งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
: 696,426,133 696,424,685 หุ้น
หุ้นบุริมสิ ทธิ์
:
หุ้น
ทั้ง นี้ใ ห้ บุค คลที่ค ณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายในการจดทะเบี ย น
แก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ที่ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์
มีอานาจ แก้ ไข และเพิ่มเติมถ้ อยคา หรื อดาเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นตามคาสั่ ง
ของนายทะเบียน
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วาระการประชุม
วาระที่ 7 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน
348,212,342.00 บาท แบ่ งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 348,212,342 หุ้น
มู ล ค่ าที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 1.00 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
696,424,685.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 1,044,637,027.00 บาท
แบ่ งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,044,637,027 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ หุ้น
ละ 1.00 บาท และการแก้ ไ ขหนั ง สื อบริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4 ให้
สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ทปี่ ระชุ มผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การเพิม่ ทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้อง
กับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปันผล ดังนี้
26

เดิม
ใหม่
ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียนจานวน : 696,424,685 1,044,637,027 บาท
แบ่ งเป็ น
: 696,424,685 1,044,637,027 หุ้น
มูลค่ าหุ้นละ
:
1
1 บาท
โดยแบ่ งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
: 696,424,685 1,044,637,027 หุ้น
หุ้นบุริมสิ ทธิ์
:
หุ้น
ทั้ง นี้ใ ห้ บุค คลที่ค ณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายในการจดทะเบี ย น
แก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ที่ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์
มีอานาจ แก้ ไข และเพิ่มเติมถ้ อยคา หรื อดาเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นตามคาสั่ ง
ของนายทะเบียน
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วาระการประชุม
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 348,212,342
หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 348,212,342 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ หุ้นละ
1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
8.1 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญจานวนไม่ เกิน 174,106,171 หุ้น มูลค่ าที่ตรา
ไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสั ดส่ วนการถือหุ้น
เดิ ม (Right Offering) และก าหนดวัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นเพื่ อ รวบรวม
รายชื่ อ เป็ นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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วาระการประชุม
วาระที่ 8 (ต่ อ)
8.1.1 เสนอขายในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่ อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท
8.1.2 ผู้ ถื อ หุ้ นมี สิ ท ธิ จ องซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ เ กิ น กว่ า สิ ท ธิ ข องตน(Excess
Rights) เมื่อมีห้ ุนสามัญคงเหลือจากการจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
8.1.3 มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อคณะกรรมการบริ หาร หรื อ
บุคคลที่ได้ รับมอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจพิจารณาจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุน
ส่ วนทีเ่ หลือ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทีจ่ องเกินสิ ทธิ
8.1.4 กรณีมีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิ ทธิของตนเป็ น
จานวนน้ อยกว่ าหุ้นส่ วนทีเ่ หลือจากการจัดสรรตามสิ ทธิ ให้ จัดสรร
หุ้นส่ วนทีเ่ หลือ ตามทีร่ ะบุในใบจองซื้อสาหรับการเกินสิ ทธิ และชาระ
ค่ าจองซื้อหุ้นแล้ วทุกราย
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วาระการประชุม
วาระที่ 8 (ต่ อ)
8.1.5 กรณีมีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่ าสิ ทธิของตนเป็ น
จานวนมากกว่ า หุ้ นส่ วนที่เหลื อจากการจัดสรรตามสิ ทธิ ให้ จัดสรร
หุ้นส่ วนที่เหลือตามสั ดส่ วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินสิ ทธิแต่
ละราย จนกระทัง่ ไม่ มีห้ ุนเหลือจากการจัดสรร

หากมีห้ ุ นสามัญเพิ่มทุนเหลื อจากการจัดสรรให้ กับผู้ถือหุ้ นเดิมของบริ ษัท
ตามสั ดส่ วนการถือหุ้น และการจองซื้ อเกินสิ ทธิ บริ ษัทจะดาเนินการลดทุน
จดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญเพิม่ ทุนทีไ่ ม่ ได้ จาหน่ ายออก
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วาระการประชุม
วาระที่ 8 (ต่ อ)

8.2 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน จานวนไม่ เกิน 174,106,171 หุ้น มูล
ค่ าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1 (ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ
CRANE-W1) และกาหนดวัน ปิ ดสมุ ด ทะเบีย นเพื่ อรวบรวมรายชื่ อ
เป็ นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อคณะกรรมการบริ หาร หรื อ
บุคคลที่ได้ รับมอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่ วนที่
เหลือ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทีจ่ องเกินสิ ทธิ
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วาระการประชุม
วาระที่ 9 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนด
ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
กรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ และเสนอให้ ผู้ถือหุ้น
เลือกตั้ง เพื่อเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
1) ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2) นางวีระวรรณ บุญขวัญ
กรรมการอิสะ / กรรมการตรวจสอบ
3) นางสาวอัญญ์ ชิสา แพรรังสี
กรรมการ
เสนอขอแต่ งตั้งกรรมการใหม่ ดารงตาแหน่ งแทนกรรมการที่ครบกาหนด
ออกจากตาแหน่ งตามวาระอีก 1 ท่ าน ดังนี้
4) นายทัฬห์
สิ ริโภคี
กรรมการอิสระ
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล
ตาแหน่ งในบริษัท
อายุ
วุฒิการศึกษา

ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
76 ปี
Ph.D. University of Illinois M.A. (ECON.) University
of Philippines
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่ านการอบรม
The Role of Chairman (RCM) year 2001 (IOD)
Director Certification Program (DCP) year 2002 (IOD)
Audit Committee Program (ACP) year 2004 (IOD)
บทบาทคณะกรรมการในการกาหนดนโยบายค่ าตอบแทน ปี 2009 (IOD)
ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ประวัตกิ ารทางาน

ประธานกรรมการ บริษัท ชู ไก จากัด (มหาชน)
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหา และค่ าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้ าส์ ซิ่ง จากัด (มหาชน)
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและค่ าตอบแทน โรงพยาบาลลาดพร้ าว
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่ มี
จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง / ปี 3 วาระ / 7 ปี 7 เดือน
การเข้ าร่ วมประชุมปี 2559
เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้งจาก 10 ครั้ง
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่ มี
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล
ตาแหน่ งในบริษัท
อายุ
วุฒิการศึกษา

นางวีระวรรณ บุญขวัญ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
47 ปี
ปริญญาโท สาขา. Finance & International Business,
University of Wisconsin, USA.
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ผ่ านการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) Year 2006 (IOD)
Director Certification Program (DCP) Year 2008 (IOD)
ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ประวัตกิ ารทางาน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท สหมิตรถังแก๊ ส จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการการเงิน และกรรมการบริษัท บีบีบีแอนด์ วี จากัด
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชู ไก 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

การถือหุ้นในบริษัท
จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง / ปี
การเข้ าร่ วมประชุมปี 2559

ไม่ มี
4 วาระ / 10 ปี 7 เดือน
เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้งจาก 10 ครั้ง
เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่ มี
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัตกิ รรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล

นางสาวอัญญ์ ชิสา แพรรังสี

อายุ
วุฒิการศึกษา
ผ่ านการอบรม

35 ปี
ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสั มชัญ
Director Accreditation Program (DAP) year 2006(IOD)

Director Certification Program (DCP) Class 167/2012 (IOD)
หลักสู ตรเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริหาร (บจก.พี.เอ็ม.อคาเดมิค กรุ๊ป )

ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอานาจ

ประวัตกิ ารทางาน

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอานาจ บมจ. ชู ไก
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอานาจ บมจ. ชู ไก
กรรมการผู้จัดการ บจก. เดอะเครน แหลมฉบัง
37

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
การถือหุ้นในบริษัท

ร้ อยละ 4.44

จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง/ปี

3 วาระ / 4 ปี 7 เดือน

การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2559

เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้งจาก 10 ครั้ง

ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

ไม่ มี
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัตกิ รรมการเพื่อพิจารณาแต่ งตั้งใหม่
ชื่ อ-ชื่ อสกุล

นายทัฬห์ สิ ริโภคี

อายุ
วุฒิการศึกษา

57 ปี
ปริญญาโท(ทุนธนาคาร) Master in Management Asian
Institute of Management (Philippines)
ปริญญาโท Master’s of Housing Development จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
หลักสู ตร ปรอ.(รุ่น23) ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ (วปอ.53)
หลักสู ตร นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program รุ่นที่ 4)
หลักสู ตรผู้บริหารระดับสู ง ด้ านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4 )
Microfinance Appreciation Couse (Philippines)
หลักสู ตรพลังงานสาหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program-EEP) รุ่นที่ 1

ผ่ านการอบรม
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัตกิ รรมการเพื่อพิจารณาแต่ งตั้งใหม่
ประวัตกิ ารทางาน

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้ าธุรกิจรายปลีก
ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้ าธุรกิจรายปลีกนครหลวง
ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการ สายลูกค้ าธุรกิจรายปลีกนครหลวง ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการภาค 1 สายลูกค้ าธุรกิจรายกลางต่ างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการสิ นเชื่ อ สายลูกค้ าธุรกิจรายกลางต่ างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ธนาคารไทยธนาคาร จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการสาขา ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาบางกะปิ
ผู้ช่วยผู้จัดการด้ านสิ นเชื่ อ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาสี ลม
เจ้ าหน้ าที่อานวยสิ นเชื่ อ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาซอยอารี
พนักงานวิเคราห์ ฝ่ ายจัดสรรเงิน (การจัดสรรเงิน) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัตกิ รรมการเพื่อพิจารณาแต่ งตั้งใหม่
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตั้ง กรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท

ไม่ มี

กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ไม่ มี

ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

ไม่ มี
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วาระการประชุม
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
ประจาปี 2560
1. ค่ าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ปี 2559
40,000
30,000
20,000

ปี 2560
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

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

ปี 2559
12,000
10,000
10,000

ปี 2560
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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วาระการประชุม
วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
ประจาปี 2560 (ต่ อ)
3. บาเหน็จกรรมการ
ปี 2559
ปี 2560
เมื่ อ มี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ ค ณะกรรมการจั ด สรร
บ าเหน็ จ ตามความเหมาะสมให้ กั บ กรรมการทุ ก ต าแหน่ ง ทั้ ง นี้
คงเดิม
ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้ องไม่ เกินวงเงิน 5.0 ล้ านบาท
• กาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่ เกิน 5 ล้ านบาทต่ อปี
• กรรมการที่ทาหน้ าที่มากกว่ า 1 ตาแหน่ งให้ รับค่ าตอบแทนรายเดือน ตามตาแหน่ งที่สูงกว่ า
เพียงตาแหน่ งเดียว
• กรรมการท่ านใดที่ได้ รับค่ าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ วจะไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน
รายเดือนในฐานะกรรมการอีก
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• กรรมการท่ านใดซึ่งไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมจะไม่ ได้ รับเบีย้ ประชุม

วาระการประชุม
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี
ประจาปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่ อยในรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายชื่ อผู้ลงนาม
ตรวจสอบ ดังต่ อไปนี้
1) นายประวิทย์
วิวรรณธนานุตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรื อ
2) นายเทอดทอง
เทพมังกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรื อ
3) นางสาวชุตมิ า
วงษ์ ศราพันธ์ ชัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 หรื อ
ผู้สอบบัญชี ท่านอื่น ภายในสานักงานเดียวกัน เป็ นผู้ลงลายมือชื่ อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และ
แสดงความเห็นต่ องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อยแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่ าวได้
พร้ อมเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตคิ ่ าสอบบัญชีประจาปี 2560 ของ บริษัท ชู ไก จากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่ อย เป็ นจานวนเงินไม่ เกิน 2,670,000.00 บาทต่ อปี โดยปรับเพิม่ จากปี ที่ผ่านมาเป็ นเงิน 10,000 บาท
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ค่ าสอบบัญชีประจาปี
บริษัท

ปี 2559

ปี 2560

1,530,000

1,530,000

บริษัท เดอะเครน เซอร์ วสิ จากัด

330,000

400,000

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด

330,000

230,000

บริษัท เดอะเครน ระยอง จากัด

380,000

420,000

90,000

90,000

2,660,000

2,670,000

บริษัท ชู ไก จากัด (มหาชน)

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลฟิ ท์ จากัด
รวม
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วาระการประชุม
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
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ปิ ดกำรประชุม
ขอให้ ทุกท่ ำนเดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ
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