วันที่ 19 มีนาคม 2561
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
2. รายงานประจาปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะจานวน 3 แบบ
7. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
8. แผนที่สถานที่ประชุม
ด้วยมติคณะกรรมการบริษัท ชูไก จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 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 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2560 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
พร้อมกันนี้ได้แนบสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วย ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 1
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2560 และรับรองรายงานประจาปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2560
และรับรองรายงานประจาปี 2560 ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุน้ ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 2
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจาก ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จากัด โดยได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแบบ
ไม่มเี งื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามรายงาน
ประจาปี 2560 หัวข้องบการเงิน โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
2560
2559
สินทรัพย์รวม
2,935.74
2,885.20
หนี้สินรวม
1,701.27
1,804.36
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
1,234.47
1,080.84
รายได้รวม
1,182.67
659.93
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
30.42
(280.13)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.04
(0.40)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560 เป็นเงินสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสาหรับผล
การดาเนินงาน ประจาปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560 จานวนเงิน 26,503,172.26 บาท เป็นเงิน
สารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ จานวน 1,325,158.61 บาท รวมเป็นเงินสารองตามกฎหมายสะสม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 32,849,309.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.15 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ฯ ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี หัวข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผล กาหนดว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นติ ิบุคคล และเงินสารองต่าง ๆ นั้น

แต่เนื่องจาก บริษัทยังมีความจาเป็นต้องใช้เงินลงทุนในการธุรกิจรับเหมาฐานรากเพิ่มขึ้นในปี 2561 จึงขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
ประจาปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรจัดสรรกาไรสุทธิ เป็นเงินสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจาปี
2560 เพื่อนาไปใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจรับเหมาฐานรากในปี 2561
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22
ซึ่งกาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สาหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 ท่าน
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1) นายสุรินทร์
เปรมอมรกิจ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2) นายชานาญ
งามพจนวงศ์
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3) นางสาวจันทร์จิรา
แพรรังสี
กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4) นางสาววนิดา
ดาราฉาย
กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกาหนดขึ้น รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาปี 2560 หัวข้อโครงสร้างการ
จัดการ และเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอแต่งตั้งไม่เป็นกรรมการที่มี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา ไม่เป็นผู้บริหารวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ กับบริษัทและบริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษัท พิ จารณาแล้ว เห็น ว่า บุ ค คลที่ ได้รับ การเสนอชื่ อในครั้งนี้ ได้ ผ่ านกระบวนการกลั่น กรองของ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็น
ประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง
4 ท่าน ข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาปรากฏตามรายงานประจาปี 2560
หัวข้อโครงสร้างการจัดการ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 ซึ่งกาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น คณะกรรมการ
เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันและได้เปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกาไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อ
ครั้ง และบาเหน็จกรรมการ ของปี 2561 เท่ากับปี 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่ง
เท่ากับปี 2560 ที่ผ่านมา และได้ผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 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 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมี
รายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจาปี 2560
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี
ออดิท จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทเป็นปี 6 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผูส้ อบบัญชีทั้งสามท่านด้านล่าง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทเป็นระยะเวลา 3 ปี
2 ปี และ 3 ปีตามลาดับ โดยมีรายชื่อผู้ลงนามตรวจสอบดังต่อไปนี้
1) นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ
2) นายเทอดทอง เทพมังกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ
3) นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622
เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2560 และปี 2561 ของบริษัท พีวี ออดิท จากัด
หน่วย : บาท
ปี
2560
2561

ค่าสอบทานสาม
ไตรมาส
930,000.00
930,000.00

ค่าตรวจสอบ
ประจาปี
1,740,000.00
1,870,000.00

รวมเงินค่าสอบ
บัญชี
2,670,000.00
2,800,000.00

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 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค่ า สอบบั ญ ชี ป ระจ าปี 2561 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
2,800,000.00 บาท ต่อปี โดยปรับเพิ่มจากปีที่ผ่านมาเป็นเงิน 130,000.00 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับ
บริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
...............................................................

ทั้งนี้ บริษัทจะกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2561 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.25 น. เป็นต้น
ไป
หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอก
รายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง
เท่านั้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 6) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และให้นาไปยื่นต่อประธานกรรมการ
บริษัท หรือผู้ที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเวลานัดประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง ทั้ งนี้
บริษัทได้ส่งหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 5) ในการ
ประชุมนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นอิสระ มาตอบข้อหารือต่องบการเงินของบริษัทด้วย
ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมี
คาถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นแต่ละวาระ หรือขอข้อมูลอื่นที่สาคัญของบริษัท ท่านสามารถจัดส่งคาถามล่วงหน้าก่อน
วันประชุมได้ ที่ info@chukai.co.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 08-1816-7575 เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารจะได้
เตรียมชี้แจงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการ

(ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร)

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
ของ
บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน)
วันที่ประชุม
สถานที่ประชุม

:
:

ประธานที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุม
เริ่ มประชุมเวลา
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม

:
:
:
:

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น.
ห้องประชุม 214-215 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88
ถนนบางนา-ตราด กม. 1 บางนา บางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
14.30 น.
มีผถู ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองจานวน 28 ราย และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจานวน 31
ราย รวมเป็ น 59 ราย เป็ นจานวน 426,158,445 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 61.19 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด 696,424,685 หุน้

ครบเป็ นองค์ ประชุมตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 46
ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิ ดการประชุม ได้มีผถู ้ ือหุน้ ทยอยเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และโดย
การมอบฉันทะ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย ถือหุน้ รวมทั้งสิ้น 427,907,078 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 61.45 ของ
หุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั
เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ พร้อมแนะนาทางหนีไฟของสถานที่จดั การประชุมในครั้งนี้ เพื่อความ
ปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้ปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 มีจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งสิ้น 3,310 ราย
เลขานุการที่ประชุม ได้ช้ ีแจงถึงข้อปฏิบตั ิสาหรับการประชุม และวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้
1.
การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั หุน้ หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสี ยง
2.
ดังนั้น ผูถ้ ือหุน้ แต่ละท่านจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ หรื อจานวนหุน้ ที่รับมอบฉันทะมา
3.
ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
3.1 ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรื อไม่มีความเห็นแสดงเป็ นอย่างอื่นตามที่ประธานหรื อคณะกรรมการ
บริ ษทั เสนอ ไม่ตอ้ งทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจาเป็ นต้องยืน่ บัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่
โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ ี่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เลขานุการที่
ประชุมขอให้ผถู ้ ือหุน้ ยืน่ บัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับ
เพื่อให้บริ ษทั เก็บบัตรไว้เป็ นหลักฐานในการ
ลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้
3.2 หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรื องดออกเสี ยง ขอให้ทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจานวน
หุน้ ที่ตนถือรวมกับจานวนหุน้ ที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามข้อปฏิบตั ิสาหรับการประชุมที่ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสื อเชิญประชุม ตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วยลาดับที่ 6
ประธานเปิ ดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งแนะนากรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษาทาง
กฎหมาย ที่เข้าร่ วมประชุม ดังนี้
-1-

1. ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร
2. นายธงไชย แพรรังสี
3. นายวัชริ นทร์ ดวงดารา
4. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ
5. นางวีระวรรณ บุญขวัญ
6. นายชานาญ งามพจนวงศ์
7. นางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี
8. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี
9. นางสาววนิดา ดาราฉาย

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั

ทั้งนี้ มีทีมผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จากทุกหน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ ายการเงิน ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายขาย ฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และ
ฝ่ ายอื่น ๆ เข้าร่ วมประชุมพร้อมกันในครั้งนี้
ประธานกล่าวแนะนาผูส้ อบบัญชีและตัวแทนของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั พีวี ออดิท จากัด ได้แก่นายประวิทย์ วิวรรณธนา
นุตร์ และนายบุญเกษม สารกลิ่น และแนะนาที่ปรึ กษาทางด้านกฎหมายของบริ ษทั ได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ
จากนั้น ประธานจึงให้เลขานุการ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จดั ทา
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จดั ส่งให้
ผูถ้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสื อเชิญประชุม ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงมติรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
เลขานุการได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสี ยง
426,158,446 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่รับรอง
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 และรับรองรายงานประจาปี
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2559 ปรากฏในรายงานประจาปี 2559
ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จดั พิมพ์และปรากฏอยูใ่ นรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน ซึ่งได้จดั ส่ง
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบ CD ROM พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบ
ปี ที่ผา่ นมาโดยสรุ ปเป็ นดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
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ผลการดาเนินงาน

ปี 2559
650.30
669.80
(19.40)
(280.10)
219.60
174.60
45.00
148.60
133.70
14.90
71.00
40.90
30.10
430.80
493.00
(62.30)
2,885.20
1,804.40
1,080.80

รายได้รวม
ต้นทุนขายและให้บริ การรวม
กาไรขั้นต้น
กาไรสุทธิ
รายได้จากการขายรวม
ต้นทุนจากการขาย
กาไรขั้นต้นจากการขาย
รายได้จากการขายรถเครนใหม่ XCMG
ต้นทุนจากการขายรถเครนใหม่ XCMG
กาไรขั้นต้นจากการขายรถเครนใหม่ XCMG
รายได้จากการขายรถเครนเก่า
ต้นทุนจากการขายรถเครนเก่า
กาไรขั้นต้นจากการขายรถเครนเก่า
รายได้จากการให้บริ การเช่าและขนส่ง
ต้นทุนจากการให้บริ การเช่าและขนส่ง
กาไรขั้นต้นจากการให้บริ การเช่าและขนส่ง
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม

ปี 2558
864.10
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

เลขานุการได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์รับทราบการแถลงผลการดาเนินงาน
ในรอบปี 2559 รวมถึงรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ของบริ ษทั ในรอบปี 2559 และรับรองรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ด้วยคะแนนเสี ยงต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสี ยง
426,158,446 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่รับรอง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า
ตามที่บริ ษทั ฯได้จดั ส่งงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และรายงานของผูส้ อบบัญชี ไปพร้อมกับหนังสื อ
เชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
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เลขานุการได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสี ยง
426,158,446 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่รับรอง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2559 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสาหรับผล
การดาเนินงาน ประจาปี 2559
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 56 กาหนดว่า บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของ
กาไรสุทธิประจาปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีทุนสารองแล้ว 31,524,151.37 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียน
และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ ที่เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี กาหนดว่า บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลแต่ละปี ใน
อัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และเงินสารองต่างๆ นั้น แต่เนื่องจากผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2559 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ฯ มีผล
ขาดทุนสุทธิ 138.7 ล้านบาท และงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 280.13 ล้านบาท
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็นสมควรงดจัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั น
ผลประจาปี 2559 เนื่องจากผลการดาเนินงานขาดทุนดังกล่าว
เลขานุการได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็ น 13,722 หุน้ นับเป็ นจานวนหุน้ ที่เข้าประชุมรวม
426,172,168 หุน้
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิจดั สรรกาไรสุทธิ สาหรับผลการ
ดาเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายปั นผลประจาปี
จากผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสี ยง
426,172,168 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่รับรอง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ CRANE-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่จองซื้ อและได้รับจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right
Offering) และการจองเกิ นจากสิ ทธิ (Excess Right) จานวนไม่เกิ น 174,106,171 หน่ วยในอัตราส่ วน 1 หุ ้นสามัญเพิ่มทุน
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ใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (รายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 ตามสิ่ งที่
ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
เลขานุ การได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็ นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิการออก
และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1) เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นที่ จองซื้ อและได้รับจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering) และการจองเกิ นจาก
สิ ทธิ (Excess Right) จานวนไม่เกิน 174,106,171 หน่วยในอัตราส่ วน 1 หุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ โดยไม่คิดมูลค่า
ทั้ง นี้ มอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท หรื อคณะกรรมการบริ หาร หรื อบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หาร มีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การ
จัดสรร และการใช้สิทธิ แปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 การเข้าทา เจรจา ตกลงและลงนามในเอกสาร
และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทาและยื่นคาขอและเอกสารต่างๆ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย รวมถึงดาเนิ นการใดๆ อันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ การออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 และการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ให้สาเร็ จลุล่วงและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
เลขานุการได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ เป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1) จานวนไม่เกิน 174,106,171 หน่วยใน
อัตราส่วน 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วย
คะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
426,172,168 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

วาระที่ 6 พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท โดยการตัด หุ ้น สามัญ ที่ ไ ด้จ ดทะเบี ย นไว้แ ล้ว แต่ ย งั มิ ไ ด้
ออกจาหน่ายของบริ ษทั จานวน 1,448.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,448 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาทจาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 696,426,133.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 696,424,685.00 บาทแบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ
จานวน 696,424,685 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 696,426,133 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 696,424,685 บาท โดยเป็ นการตัด
หุน้ สามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล จากผลการดาเนินงานประจาปี 2557 จานวน 1,448 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ดังนี้
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ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนรวม

:

696,424,685

แบ่งเป็ น

:

696,424,685

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

:
:

1

บาท (หกร้อยเก้าสิ บหกล้านสี่ แสนสองหมื่นสี่ พนั หก
ร้อยแปดสิ บห้าบาท)
หุน้ (หกร้อยเก้าสิ บหกล้านสี่ แสนสองหมื่นสี่ พนั หก
ร้อยแปดสิ บห้าหุน้ )
บาท (หนึ่งบาท)

696,424,685

หุน้ (หกร้อยเก้าสิ บหกล้านสี่ แสนสองหมื่นสี่ พนั หก
ร้อยแปดสิ บห้าหุน้ )
หุน้ บุริมสิทธิ์
:
หุน้
ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคา หรื อดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
เลขานุการได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม
696,426,133 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 696,424,685 บาท โดยเป็ นการตัดหุน้ สามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับ
การจ่ายหุน้ ปันผล จากผลการดาเนินงานประจาปี 2557 จานวน 1,448 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และอนุมตั ิการแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วย
คะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
426,172,168 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 348,212,342.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน
348,212,342 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 696,424,685.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
จานวน 1,044,637,027.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 1,044,637,027 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 348,212,342.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 348,212,342
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 696,424,685.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน
1,044,637,027.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,044,637,027 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท และพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯดังนี้
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนรวม
แบ่งเป็ น

:

1,044,637,027

:

1,044,637,027
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บาท (หนึ่งพันสี่ สิบสี่ ลา้ นหกแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
ยีส่ ิ บเจ็ดบาท)
หุน้ (หนึ่งพันสี่ สิบสี่ ลา้ นหกแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
ยีส่ ิ บเจ็ดหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

:

หุน้ บุริมสิ ทธิ์

:

:

1
1,044,637,027
-

บาท (หนึ่งบาท)
หุน้ (หนึ่งพันสี่ สิบสี่ ลา้ นหกแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
ยีส่ ิ บเจ็ดหุน้ )
หุน้

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคา หรื อดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
เลขานุการได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั จานวน 348,212,342.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 348,212,342 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจานวน 696,424,685.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,044,637,027.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ
จานวน 1,044,637,027 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท และอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
426,172,168 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 348,212,342 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยมี
รายละเอียดการจัดสรร ดังต่อไปนี้
8.1
พิจารณาจัดสรรหุ ้นสามัญจานวนไม่เกิน 174,106,171 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของ
บริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้ เดิม (Right Offering) ตามรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ในการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ปรากฏใน
สมุดทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ จองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั
(Record Date) และกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็ นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
8.1.1 เสนอขายในอัตรา 4 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ กรณี มีเศษหุน้ ให้ปัดทิ้ง โดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 2.00 บาท
8.1.2 ในการจัดสรรหุ ้นสามัญให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering) นั้น ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ จอง
ซื้ อหลักทรัพย์เกินกว่าสิ ทธิ ของตน (Excess Rights) โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่จองซื้ อหุ ้นเกินกว่าสิ ทธิ ของตนจะได้รับการจัดสรร
หุ ้นที่ จองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ ก็ต่อเมื่ อมี หุ้น สามัญเพิ่ มทุ นคงเหลื อจากการจัด สรรให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มที่ ได้จองซื้ อตามสิ ท ธิ
ครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
8.1.3 มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะ
กรรมการบริ หารมอบหมายเป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณาจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่ใช้สิทธิจองซื้อ
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ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นที่แสดงความจานงจะซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนเกินจากสิ ทธิ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกิน
สิ ทธิดงั กล่าว จนกระทัง่ ไม่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรร
8.1.4 ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุน้ เดิมจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิของตนเป็ นจานวนน้อยกว่าหุน้ ส่วนที่เหลือจาก
การจัดสรรตามสิ ทธิ ให้จดั สรรหุ ้นส่ วนที่เหลือนั้นให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ตามที่ระบุในใบจองซื้ อสาหรับ
การจองเกินสิ ทธิดงั กล่าว และชาระค่าจองซื้อหุน้ ดังกล่าวทั้งหมดทุกราย
8.1.5 ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุน้ เดิมจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิของตนเป็ นจานวนมากกว่าหุน้ ส่วนที่เหลือจาก
การจัดสรร ให้จดั สรรหุน้ ส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุน้
ดังกล่าวให้ดาเนินไปจนกระทัง่ ไม่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรร
อนึ่ ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right
Offering) และการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่จองซื้อเกินสิ ทธิ (Excess Right) บริ ษทั จะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
โดยการตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้จาหน่ายออก
การจัดสรรหุน้ ที่จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่วา่ กรณี ใด จะต้องไม่ทาให้ผถู ้ ือหุน้ ที่จองซื้อหุน้ เกิน
กว่าสิ ทธิ ใด ถื อครองหุ ้นของบริ ษทั ในลักษณะที่ เพิ่มขึ้นจนถึ งหรื อข้ามผ่านจุดที่ ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อหลักทรั พย์ (Tender
Offer) ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) หรื อในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุ ้นของคน
ต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั
8.2
พิจารณาจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 174,106,171หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1) ซึ่งออกและเสนอ
ขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ที่จองซื้ อและได้รับจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามที่
กล่าวข้างต้น(โปรดดูรายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 ในสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3) นอกจากนี้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 เพื่ออนุมตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่ ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หาร มี
อานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการ
ก าหนดหรื อ เปลี่ ย นแปลงระยะเวลาการจองซื้ อ และรั บช าระเงิ น ค่า หุ ้นสามัญ เพิ่ ม ทุ น การก าหนดราคา เงื่ อ นไขและ
รายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคา
หรื อข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น หนังสื อบริ คณห์สนธิ และ/หรื อคาขอต่างๆ และ/หรื อดาเนิ นการใดๆ
เพื่อให้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า และการนาส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีมติกาหนดให้วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสิทธิ ได้รับจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
พร้อมใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั (CRANE-W1) และกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู ้
ถือหุ ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 (รายละเอียดตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
เลขานุ การได้แถลงต่อที่ ประชุ มว่า คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นสมควรให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 348,212,342 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการ
จัดสรรตามที่เสนอข้างต้น
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เลขานุการได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็ น 1,734,910 หุน้ นับเป็ นจานวนหุน้ ที่เข้าประชุมรวม
427,907,078 หุน้
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จานวน 348,212,342 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
427,907,078 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 22 ซึ่งกาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สาหรับปี นี้กรรมการบริ ษทั ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตาม
วาระ จานวน 3 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1. ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี
กรรมการ
และเสนอขอแต่งตั้งกรรมการใหม่ดารงตาแหน่งอีก 1 ท่าน แทนนายเจษฎา พรหมจาต กรรมการที่พน้ ตาแหน่งตามวาระ
และไม่ประสงค์ที่จะรับตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่อ ดังนี้
1. นายทัฬห์ สิ ริโภคี
กรรมการอิสระ
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระที่บริ ษทั กาหนดขึ้น รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาปี 2559 หัวข้อโครงสร้างการ
จัดการ และเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอแต่งตั้งไม่เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารวิชาชีพ ไม่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ กับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้
ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
รวมถึงเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถอันเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแต่งตั้ง
กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน เพื่อดารงตาแหน่งแทนนายเจษฎา
พรหมจาต กรรมการที่พน้ ตาแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์ที่จะรับตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่อ ทั้งนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ
เลขานุการได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
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9.1
แต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ง
กรรมการ เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่
ส่งมาด้วยลาดับที่ 5)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิแต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการที่ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
427,906,925 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสี ยง
153 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.99
0.00
0.00

9.2
แต่งตั้ง นางวีระวรรณ บุญขวัญ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า นางวีระวรรณ บุญขวัญ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ง
กรรมการเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่
ส่งมาด้วยลาดับที่ 5)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิแต่งตั้ง นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการที่ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
427,906,925 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสี ยง
153 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.99
0.00
0.00

9.3
แต่งตั้ง นางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี ให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิ
หน้าที่ในตาแหน่งกรรมการเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อ
เชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
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ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้ง นางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี กรรมการที่ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
427,907,078 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสี ยง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00

9.4
แต่งตั้งกรรมการใหม่คือ นายทัฬห์ สิ ริโภคี เพื่อดารงตาแหน่งแทนนายเจษฎา พรหมจาต กรรมการที่พน้ ตาแหน่ง
ตามวาระ และไม่ประสงค์ที่จะรับตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่อ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั มีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาปรากฏตามรายงานประจาปี 2559 หัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวในหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง นายทัฬห์ สิ ริโภคี เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้ง นายทัฬห์ สิ ริโภคี เพื่อดารงตาแหน่งแทนนายเจษฎา
พรหมจาต กรรมการที่พน้ ตาแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์ที่จะรับตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่อ ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
427,907,078 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสี ยง
0 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0 เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2560
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พจิ ารณาโดยยึดตาม
ข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 41 ซึ่งกาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล
เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น คณะกรรมการเห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี
2560 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันและได้
เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ที่มีขนาดรายได้และกาไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และ
บาเหน็จกรรมการ ของปี 2560 เท่ากับปี 2559 ที่ผา่ นมา ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ
ปี 2559 ที่ผา่ นมา และได้ผา่ นการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 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
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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
เมื่อมีการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบาเหน็จตามความเหมาะสม
ให้กบั กรรมการทุกตาแหน่ง แต่ท้ งั นี้ ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท
สาหรับกรรมการที่ทาหน้าที่มากกว่า 1 ตาแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรื อเบี้ยประชุมตามตาแหน่งที่สูงกว่า
เพียงตาแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริ หารแล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการ และกรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่ วมการประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมการกาหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่
เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และ
เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ที่มีขนาดรายได้และกาไรสุทธิใกล้เคียงกัน
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแล้ว
เลขานุการได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด เลขานุการ จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาลงมติ
เลขานุการแจ้งว่า ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ซึ่งถือหุน้ นับรวมกันได้ 294,951,253 หุน้ ถือว่าเป็ นผูม้ ีส่วนได้
เสี ยเป็ นพิเศษในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนราย
เดือน ค่าเบี้ยประชุม และบาเหน็จกรรมการในวาระนี้ จานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจานวนเท่ากับ
132,955,825 เสี ยง
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2560 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั รายละเอียดตามที่
เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
132,955,825
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
0
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง
กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ของรายงานประจาปี 2559
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ปฏิบตั ิหน้าที่สอบบัญชีของบริ ษทั เป็ นปี 5
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เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในรอบปี บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผูส้ อบบัญชีท้ งั 3 ท่าน
ด้านล่าง ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั เป็ นระยะเวลา 2 ปี 1 ปี และ 2 ปี ตามลาดับ โดยมีรายชื่อผูล้ งนามตรวจสอบ
ดังต่อไปนี้
1) นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรื อ
2) นายเทอดทอง เทพมังกร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรื อ
3) นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622
เปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2559 และปี 2560 ของบริ ษทั พีวี ออดิท จากัด
หน่ วย : บาท
ค่าสอบทานสาม
ค่าตรวจสอบ
รวมเงินค่าสอบ
ปี
ค่าใช้จ่ายอื่น
ไตรมาส
ประจาปี
บัญชี
2559
990,000.00
1,670,000.00
2,660,000.00
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
2560
930,000.00
1,740,000.00
2,670,000.00
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
ทั้งนี้ในกรณี ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด จัดหา ผูส้ อบบัญชี
ท่านอื่น ภายในสานักงานเดียวกัน เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ ซึ่ งผูส้ อบบัญชีผลู ้ งนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้เสี ย
กับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้น พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 ของ บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยเป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน
2,670,000.00 บาท ต่อปี โดยปรับเพิ่มจากปี ที่ผ่านมาเป็ นเงิน 10,000.00 บาท ซึ่ งค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นอัตราที่ใกล้เคียง
กับบริ ษทั อื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน
เลขานุการได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีท้ งั 3 ท่านจากบริ ษทั
พีวี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่น
ภายในสานักงานเดียวกัน เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,670,000 บาท ต่อปี ด้วย
คะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
427,907,078
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
0
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
0
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่ามีผถู ้ ือซักถาม
รายละเอียดดังนี้
คุณวรพงศ์ ลาดเสนา ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามว่า ธุรกิจงานเช่าเครื่ องจักรกลหนัก บริ ษทั มีส่วนแบ่งทางการตลาด
หรื อ MARKET SHARE อยูท่ ี่ประมาณเท่าไหร่ ของอุตสาหกรรม และจากหมายเหตุงบการเงินข้อที่ 10 บริ ษทั มีการซื้อ
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เครื่ องจักรเพื่อธุรกิจงานเช่าในปี 2559 จานวน 558 ล้านบาท ซึ่งค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา อยากทราบว่า
เครื่ องจักรที่ซ้ือมาบริ ษทั มีการสัง่ ซื้อจากลูกค้าเพื่อรับงานอยูแ่ ล้วหรื อไม่ หรื อซื้อมาเพื่อรองรับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เนื่องจากการซื้อเครื่ องจักรนาเข้ามาจะเสี ยค่าเสื่ อมและดอกเบี้ย และอยากทราบภาวะอุตสาหกรรมตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง
ปั จจุบนั ว่า การแข่งขันในงานธุรกิจให้เช่าเป็ นอย่างไรบ้าง
คุณชานาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่า ส่วนแบ่งทางการตลาด หรื อ
MARKET SHARE ธุรกิจให้เช่าเครื่ องจักร บริ ษทั มีธุรกิจงานเช่า 2 ลักษณะคือ การให้เช่าเครื่ องจักรใหญ่และเครื่ องจักรเล็ก
โดยการให้เช่าเครื่ องจักรเล็กควบคุมส่วนแบ่งทางการตลาดค่อนข้างยาก เนื่องจากบริ ษทั มีเครื่ องจักรเล็กหลากหลายประเภท
และบริ ษทั มุ่งเน้นในการให้เช่าเครื่ องจักรใหญ่มากกว่า ซึ่งการให้เช่าเครื่ องจักรใหญ่มีการแข่งขันประมาณ 4-5 ราย จึงทาให้
บริ ษทั มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยูป่ ระมาณร้อยละ 30-40 โดยงานของการให้บริ การมีปัญหาบ้างเล็กน้อยเพราะบางครั้งงาน
กระจุกตัว ทาให้บริ ษทั ไม่สามารถรับงานได้มากเท่าที่ควรจะเป็ น แม้วา่ บริ ษทั จะมีชื่อเสี ยงและอยูใ่ นตลาดนี้มานาน จึงเป็ น
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้บริ ษทั ต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสวงหาโอกาสในการรับงาน ส่วนลักษณะของการลงทุนเครื่ องจักร
ใหญ่ บริ ษทั ต้องลงทุนล่วงหน้าเป็ นปี เพราะเครื่ องจักรเหล่านี้ไม่ได้เป็ นเครื่ องจักรที่ผลิตตามท้องตลาด ส่วนใหญ่บริ ษทั จึง
ซื้อเครื่ องจักรเก่า จากยุโรปเข้ามาดาเนินการมากกว่าการสัง่ ซื้อเครื่ องจักรใหม่ เนื่องจากเครื่ องจักรใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตอ้ งใช้
เวลาในการส่งมอบเป็ นปี และในระยะเวลาที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้มองตลาดอยูต่ ลอด และตลาดของเมืองไทยคือตลาดของ
เครื่ องจักรใหญ่ ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมที่เติบโตอยูแ่ ล้ว เพียงแต่ที่ผา่ นมาบริ ษทั ประสบกับวิกฤต 2-3 เรื่ อง คือเรื่ องเกี่ยวกับ
โครงการของภาครัฐที่ก่อนหน้านี้ชะลอตัวลงไป จึงทาให้การลงทุนไม่เป็ นไปตามที่ประมาณการไว้ และภาครัฐเพิ่งจะ
กลับมาลงทุนในช่วงปลายปี 2559 ก็คงจะส่งผลในปี 2560-2561 เป็ นต้นไป เรื่ องต่อมาคือปั ญหาราคาน้ ามันตกต่า ซึ่งภาวะ
ราคาน้ ามันตกต่ามีผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมปิ โตรเคมี แก๊ส เช่น แท่นขุดเจาะ ที่มีการใช้เครื่ องจักรใหญ่เข้าไป
ดาเนินการ เมื่อเกิดภาวะราคาน้ ามันตกต่าจึงทาให้อตุ สาหกรรมเหล่านี้ชะลอตัวด้านการลงทุน และธุรกิจของบริ ษทั ก็
เน้นหนักไปที่อุตสาหกรรมเหล่านี้ จึงทาให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบตามไปด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามทิศทางของราคาน้ ามันมี
แนวโน้มที่ดีข้ ึนเหมือนเมื่อในอดีต ในวันนี้ราคาน้ ามันอยูท่ ี่ประมาณ 40-50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและจะคงที่ไปซัก
ระยะหนึ่ง จึงทาให้อตุ สาหกรรมปิ โตรเคมีมีภาวะที่ดีข้ ึน แต่การลงทุนยังคงไม่มากเหมือนในยุคแรก
คุณวรพงศ์ ลาดเสนา ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามว่าการดาเนินธุรกิจใหม่ของบริ ษทั คืองานเสาเข็มเจาะเป็ นงาน
รับเหมาค่าแรงเพียงอย่างเดียว หรื อรับเหมาค่าแรง ค่าวัสดุและอุปกรณ์รวมอยูด่ ว้ ย และ BACKLOG ตอนนี้มีประมาณ
เท่าไหร่
คุณชานาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่า เมื่อธุรกิจของบริ ษทั อยูใ่ นภาวะ
ตกต่า ฝ่ ายจัดการและพัฒนาบริ ษทั ได้มีการหาแนวทางแก้ไขโดยทันที และพิจารณาว่าบริ ษทั ไม่ควรพึ่งพาจากธุรกิจการ
จาหน่ายและให้เช่าเพียงอย่างเดียว จึงพิจารณหาแนวทางธุรกิจใหม่ โดยที่บริ ษทั มีความเชี่ยวชาญเรื่ องเครื่ องจักร และ
มองเห็นแนวทางอุตสาหกรรมและมองเห็นโอกาสที่บริ ษทั สามารถฉกฉวยจากโครงการภาครัฐ บริ ษทั จึงได้เล็งเห็นธุรกิจ
ฐานราก ซึ่งในตลาดตอนนี้มีบริ ษทั รายใหญ่เพียงประมาณ 4-5 ราย จากการประเมินงานโครงการฐานรากพบว่าปั จจุบนั
จนถึง 5 ปี ข้างหน้า ความต้องการของตลาดคงจะสูงเกินกว่าที่ผปู ้ ระกอบการรายใหญ่ที่มีอยูจ่ ะรับได้ บริ ษทั จึงตัดสิ นใจเข้าสู่
ธุรกิจนี้ โดยมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ และแบ่งธุรกิจย่อยให้ชดั เจน ธุรกิจฐานรากจะดาเนินการในนามบริ ษทั เดอะเครน
เซอร์วสิ จากัด ซึ่งโดยความเห็นส่วนตัว เห็นว่าปั จจุบนั ภาวะธุรกิจงานฐานรากก็เป็ นไปอย่างที่บริ ษทั ได้ประเมินไว้ เนื่องจาก
ประเทศยังคงต้องพัฒนา ในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงด้านคมนาคมและขนส่ง ซึ่งหากติดตามข่าว ก็จะพบว่า มีโครงการที่กาลัง
จะเกิดขึ้นมาอีกมากมาย และมูลค่าเป็ นแสนล้าน บริ ษทั เองมีหุน้ ส่วนทางธุรกิจที่ดี จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ
XCMG ซึ่งมีเครื่ องจักรครบวงจร รวมถึงเครื่ องจักรด้านงานฐานราก ส่งผลให้สามารถขยับขยายธุรกิจนี้ได้เร็ วขึ้น โดยใน
ระยะเริ่ มต้น บริ ษทั เริ่ มธุรกิจขุดเจาะเสาเข็ม โดยเริ่ มต้นที่การเสนอค่าแรงเป็ นหลัก ยังไม่รวมค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ ทั้งนี้ ใน
อนาคต บริ ษทั คาดว่า จะสามารถเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจงานฐานรากที่สามารถเสนอราคาและดาเนินการได้อย่าง
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ครอบคลุม ไม่วา่ จะเป็ นการเสนอทั้งค่าแรง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง จนถึงอาจขยับขยายไปถึงการเป็ นผูร้ ับเหมาก่อสร้างสะพาน
หรื ออื่น ๆ โดยบริ ษทั เริ่ มธุรกิจงานฐากรากมาตั้งแต่ ประมาณปลายปี 2559 ส่วน BACKLOG ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ประมาณ
300 กว่าล้านบาท ซึ่งเป็ นงานที่กาลังดาเนินการอยู่ และมีการรับรู ้รายได้ต้ งั แต่ตน้ ปี และคาดว่าจะรับรู ้รายได้จนครบ 300 กว่า
ล้านบาทประมาณเดือนสิ งหาคม หรื อเดือนกันยายน 2560 บริ ษทั คาดว่า ธุรกิจการเป็ นผูร้ ับเหมาฐานรากของบริ ษทั น่าจะ
ขยับขึ้นไปยืนอยูใ่ นลาดับที่ 1 ใน 3 ของประเทศด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรของเราคือ XCMG
คุณวราวี วณิ ชเสถียร ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามที่ประชุมว่า เหตุใดจึงต้องซื้อรถเครนมือสองจากยุโรป และอายุ
การใช้งาน หรื อ LIFE CYCLE ประมาณกี่ปี ราคาต่อคันประมาณเท่าไหร่
คุณชานาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารให้คาตอบว่า เหตุผลในการซื้อรถเครนมือ
สองจากยุโรป เป็ นไปตามที่ได้อธิบายให้ผถู ้ ือหุน้ ท่านก่อน ทั้งนี้ ขอเรี ยนเพิ่มเติมว่ารถเครนขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีผลิต
ไว้เป็ นสต็อกเพื่อจาหน่าย แต่จะผลิตตามการสัง่ ซื้อ ซึ่งใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างนาน แต่ธุรกิจการให้เช่าเครื่ องจักร เป็ น
ธุรกิจที่มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างเร็ ว หากใช้เวลารอนาน ภาวะธุรกิจก็จะเปลี่ยนไป จึงจาเป็ นต้องซื้อในระยะเวลาที่ส้ นั ขึ้น
โดยการซื้อเครื่ องจักรเก่าที่มีอยูแ่ ล้วในท้องตลาด อย่างไรก็ตาม ในบางจังหวะ บริ ษทั อาจสามารถซื้อรถใหม่ได้เลย หากมีผู ้
สัง่ ซื้อจากประเทศอื่ประสบภาวะวิกฤติและไม่สามารถรับรถได้ ส่วนอายุการใช้งาน หรื อ LIFE CYCLE ของรถเครน ถ้า
หากเป็ นรถเครนใหญ่ สามารถพูดได้วา่ สามารถใช้งานได้ตลอดไป เพราะได้รับการดูแลและบารุ งรักษาตลอดเวลา รวมถึง
ต้องมีการตรวจสอบโดยผูว้ า่ จ้างทุกครั้งก่อนเข้างาน แต่หากดูจากข้อมูลของบริ ษทั ผูผ้ ลิต ผูผ้ ลิตจะยืนยันอายุการใช้งานไว้ที่
ประมาณ 30 ปี โดยปกติแล้ว เมื่อรถเครนใช้งานไปประมาณ 5 ปี จะมีการทา PREVENTIVE MAINTENANCE เพื่อ
ตรวจสอบโครงสร้างเหล็กและทุกระบบ ส่งผลให้รถเครนมีราคาแพง เนื่องจากค่าบารุ งรักษาค่อนข้างสูง ยกตัวอย่างรถ
เครนขนาดา 1250 ตันของบริ ษทั มีราคา 300 กว่าล้านบาท
คุณวราลี วณิ ชเสถียร ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามเพิม่ เติมว่า ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ซื้อรถเครนใหญ่มากี่คนั มีหลายรุ่ น
หรื อมีรุ่นเดียว และปั จจุบนั มีรถเครนทั้งหมดกี่คนั
คุณชานาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้คาตอบว่า ปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ไม่ได้สงั่ ซื้อ
รถเครนขนาดใหญ่ มีเพียงรถเครนที่ส่งมอบ จากการสัง่ ซื้อตั้งแต่ปี 2558 โดยปั จจุบนั บริ ษทั มีเครื่ องจักรประมาณ 200 กว่า
คัน
คุณวราลี วณิ ชเสถียร ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษทั จะออก WARRANT อยากทราบว่ากี่ปีและถ้าหาก
ได้แล้วจะนาเงินไปทาอะไร
คุณชานาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้คาตอบว่า บริ ษทั จะออก WARRANT ที่
ระยะเวลา 3 ปี เงินที่จะได้จาก WARRANT ส่วนหนึ่งจะใช้จ่ายหมุนเวียนในบริ ษทั เพื่อขยายธุรกิจต่อไปและถ้าหากเข้ามาใน
จานวนมากก็จะนาไปลดหนี้
คุณวราลี วณิ ชเสถียร ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามว่าขณะนี้บริ ษทั มีธุรกิจให้เช่ารถเครนและธุรกิจงานฐานรากอยู่
แล้ว และอีกใน 1-2 ปี ข้างหน้าบริ ษทั มีแผนจะทาธุรกิจใหม่อะไรอีกหรื อไม่ หรื อว่าตั้งเป้ าหมายไว้อย่างไร อยากทราบ
วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริ หาร
คุณชานาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้คาตอบว่า ปั จจุบนั บริ ษทั ดาเนินธุรกิจอยู่
3 ประภทหลักคือ
 ธุรกิจการจาหน่ายเครื่ องจักร คือการเป็ นตัวแทนจาหน่ายเครื่ องจักรจากบริ ษทั XCMG ผูผ้ ลิตเครื่ องจักรชั้นนาและ
ใหญ่ที่สุดจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 ธุรกิจการให้เช่าเครื่ องจักร ก็ยงั คงดาเนินธุรกิจต่อไปแต่จะชะลอการลงทุน เนื่องจากพิจารณาแล้วพบว่าเครื่ องจักร
ที่มีอยูจ่ ะเพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งถ้าการชะลอการลงทุนแล้วธุรกิจเครื่ องจักรก็จะกลายเป็ น CASH
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COW ของบริ ษทั เนื่องจากค่าเสื่อมและดอกเบี้ยจะลดลงไปเรื่ อย ๆ ถึงวันนึงที่ค่าเสื่ อมและดอกเบี้ยหมดไปธุรกิจ
เช่าก็จะได้กาไรมาก เนื่องจากตัวแปรจะน้อยลงมากที่ร้อยละ 20-30
 ส่วนธุรกิจที่บริ ษทั จะมุ่งเน้นต่อจากนี้ไปจนถึงในระยะ 1-3 ปี คือธุรกิจงานฐานรากที่จะพยายามเติมเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์เข้าไปเพื่อให้ครบวงจร และขึ้นไปยืนอยูใ่ นลาดับที่ 1 ใน 3 ให้ได้ ซึ่งขณะนี้ถือว่า บริ ษทั เป็ นผูด้ าเนินธุรกิจ
ที่เป็ นหน้าใหม่มากในธุกิจด้านนี้ แต่หากดูจากตลาดแล้วพบว่า บริ ษทั อยูใ่ นระดับ 1 ใน 10
คุณวราลี วณิ ชเสถียร ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามว่า รถเครนที่บริ ษทั มีอยู่ ได้จาหน่ายให้บริ ษทั อื่นด้วยหรื อไม่
คุณชานาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้คาตอบว่า อย่างที่กล่าวไปเมื่อซักครู่
บริ ษทั มีธุรกิจอยู่ 3 ประเภท ซึ่งมีธุรกิจจาหน่ายอยูด่ ว้ ย โดยบริ ษทั จาหน่ายทั้งรถใหม่ที่มาจากบริ ษทั XCMG ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นรถทรัคเครน โดยบริ ษทั เป็ นตัวแทนจาหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย
ส่วนรถเครนเก่า ซึ่งบริ ษทั ใช้งานของบริ ษทั เองในธุรกิจให้บริ การเช่า เมื่อปลดระวางก็จะจาหน่ายออกไปและซื้อเข้ามา
ทดแทนใหม่ เพื่อให้เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ เป็ นวงจรเช่นนี้ไปเรื่ อย ๆ
คุณวราลี วณิ ชเสถียร ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามว่า รายได้จากการจาหน่ายและการให้เช่าว่าคิดเป็ นร้อยละเท่าไร
คุณชานาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้คาตอบว่า ในส่วนของธุรกิจงานเช่า
ค่อนข้างคงที่ โดยมีรายได้อยูท่ ี่ประมาณ 400-500 ล้านบาท สาหรับธุจกิจการจาหน่ายขึ้นกับภาวะความต้องการของลูกค้า
คือเมื่อลูกค้าตกลงการซื้อจึงนาเข้ามาขาย เพราะฉะนั้นการขายไม่ได้สร้างภาระให้กบั บริ ษทั มากนัก บริ ษทั จึงมุ่งเน้นใน
ธุรกิจงานเช่าที่จะสร้างรายได้ต่อไป เพราะว่ามีการลงทุนไปแล้วและมีใช้จ่ายคงที่อยู่
คุณวราลี วณิ ชเสถียร ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามว่า การชาระเงินจากลูกค้า มีการชาระไม่ตรงเวลาบ้างหรื อไม่ คิด
เป็ นร้อยละเท่าไร
คุณชานาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้คาตอบว่ามีบา้ งบางรายที่ชาระไม่ตรง
เวลา ซึ่งบริ ษทั มีความระมัดระวังมากอยูแ่ ล้ว และสาเหตุการไม่ตรงเวลาคือ ส่วนมากลูกค้าของบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับเหมา ซึ่ง
บางครั้ง ก็ไม่ได้เงินจากเจ้าของงานเช่นกัน ซึ่งบริ ษทั มีวธิ ีการป้ องกันคือ จะมีการเรี ยกเก็บเงินเป็ นรายเดือน รายชิ้น ค่อย ๆ
ทะยอยเก็บ จะไม่สะสมไว้เรี ยกเก็บเงินทีเดียว แต่มกั จะมีความเสี่ ยงในงวดสุดท้าย และส่วนใหญ่ในธุรกิจนี้การไม่ชาระเงิน
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็ นคูค้ า้ ที่ทาธุรกิจกันมานาน และมีการให้เครดิตตามข้อตกลง หากจะมี ส่วนใหญ่จะเป็ น
การชาระล่าช้ากว่ากาหนด ซึ่งมีไม่มาก ในกรณี เป็ นลูกค้ารายใหม่ บริ ษทั จะขอเก็บเงินก่อนเริ่ มงาน เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
คุณธนินรัตน์ ลิ้มภัทรนันท์ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามว่า ได้ติดตามจากสื่ อสิ่ งพิมพ์จากที่คุณชานาญเคยได้ให้
สัมภาษณ์ไว้ เกี่ยวกับเรื่ องที่มีกองทุนสนใจที่เข้ามาลงทุนกับชูไก พอจะเปิ ดเผยได้หรื อไม่วา่ เป็ นกองทุนอะไร
คุณชานาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้คาตอบว่า เรื่ องกองทุนส่วนใหญ่จะมีกลุ่ม
โบรคเกอร์เข้ามาพูดคุยกับบริ ษทั เพียงแต่วา่ การคุยยังไม่เป็ นกิจจะลักษณะมากนัก ซึ่งบริ ษทั เองก็ไม่ทราบว่าคือกองทุน
อะไร เนื่องจากยังไม่ได้พบกับนักลงทุนโดยตรง เพียงแต่โบรคเกอร์เข้ามานาเสนอว่ามีกองทุนสนใจเราเพราะเราอยูใ่ น SET
ซึ่งการเข้ามาพบก็มีอยู่ 2 ลักษณะคือ บริ ษทั เพิ่มทุน ขาย BP ให้กองทุนไป หรื อว่าการเข้ามาพูดคุยกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่เพื่อตัดขาย
กองทุนไป เพียงแต่ตอนนี้ยงั ไม่เห็นภาพตรงนี้ชดั เจนเนื่องจากการพูดคุยยังเป็ นเพียงนามธรรมยังไม่เป็ นรู ปธรรม ทั้งนี้
บริ ษทั ไม่ถือเป็ นประเด็นหากกองทุนจะเข้ามาลงทุน เนื่องจากเห็นว่ากองทุนก็เป็ นนักลงทุนสถาบันซึ่งอาจจะมาเสริ มสร้าง
ความแข็งแกร่ งของโครงสร้างการลงทุนหรื อเสริ มสภาพคล่องของหุน้ ได้
คุณธนินท์รัฐ ลิ้มภัทรนันท์ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า ลูกค้าของบริ ษทั ชูไก ที่ดาเนินธุรกิจร่ วมกันมา
หลัก ๆ เป็ นบริ ษทั ก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์หรื อไม่
คุณชานาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้คาตอบว่า ลูกค้าของบริ ษทั มี 2 ประเภท
คือลูกค้าที่เรารับโดยตรงซึ่งจะเป็ นบริ ษทั ใหญ่ ๆ เช่น อุตสาหกรรมด้านปิ โตรเคมีอย่าง ปตท ทีพีไอ ซึ่งมีท้ งั ที่เป็ นบริ ษทั จด
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ทะเบียน และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และลูกค้าที่มาจากกลุ่มลูกค้าหลักข้างต้น คือลูกค้ากลุม่ หลักไปจ้างบริ ษทั
ผูร้ ับเหมา เช่นการทา SHUT DOWN หรื อการปิ ดซ่อมบารุ งประจาปี บริ ษทั ก็จะประสานไปยังผูร้ ับเหมาเหล่านั้น สรุ ปคือ
บริ ษทั ทาธุรกิจร่ วมกับบริ ษทั เล็กและบริ ษทั ใหญ่ และแม้แต่การทาธุรกิจใหม่ของเราก็ทาร่ วมกับกลุ่มลูกค้าเดิม เนื่องจาก
กลุ่มฐานรากก็ใช้เครนในการทางานเช่นกัน เพราะฉะนั้น บริ ษทั จึงสามารถทารายได้ข้ ึนมาได้ค่อนข้างเร็ ว ในขณะที่บริ ษทั
เข้ามาดาเนินธุรกิจนี้เพียง 4-5 เดือน และธุรกิจที่กาลังดาเนินการอยูต่ อนนี้เกี่ยวเนื่องกันหมด มีกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวกัน
คุณวรพงษ์ ลาดเสนา ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามว่า ขอนาเสนอเกี่ยวกับตัวเลขบัญชี ในงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั
ต้องการให้แยกรายได้จากการขาย รายได้จากการบริ การ ออกจากกันเป็ นหมวดที่ชดั เจนในงบการเงิน ถึงแม้จะมีหมายเหตุ
อธิบายอยูใ่ นข้อ 25 แต่หากบริ ษทั มีธุรกิจรับเหมาเสาเข็มเข้ามาก็จะทาให้เห็นภาพรายได้ และกาไรขั้นต้นได้ชดั เจนขึ้น
คุณชานาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้คาตอบว่า บริ ษทั เองก็ตอ้ งการทาเช่นนั้น
แต่ไม่สามารถทาได้ เนื่องจากรายงานแบบที่ทาอยูใ่ นปัจจุบนั เป็ นรู ปแบบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริ ษทั จึงต้องใช้
วิธีการอธิบายในหมายเหตุแทน แต่บริ ษทั จะพยายามทาให้ชดั เจนขึ้น และบริ ษทั ขอรับข้อเสนอแนะนี้ไว้ เพื่อนาไป
ประสานงานกับทีมต่าง ๆของบริ ษทั เช่น ทีมบัญชี ทีมตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ หากผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถ
ติดต่อตนเอง คือรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงินได้โดยตรงและตลอดเวลา
เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามเรื่ องอื่นใดเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฎ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมท่านใดสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
จึงเรี ยนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิ ดการ
ประชุม
ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ได้มอบ
ความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริ ษทั บริ หารกิจการของบริ ษทั ต่อไป และขอบคุณผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีเกียรติ
ทุกท่านที่กรุ ณาสละเวลาเข้าร่ วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณทีมงานทุกท่านที่
ร่ วมแรงร่ วมใจกันทาหน้าที่ จนภารกิจครั้งนี้สาเร็จลงด้วยดี โดยให้สญ
ั ญา และความมัน่ ใจว่า คณะกรรมการทุกท่านจะ
บริ หารกิจการด้วยความตั้งใจ รอบคอบ และดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านอย่างดีที่สุด และเป็ นไปตามธรรมาภิบาล
ของบริ ษทั เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีกิจการที่จะหารื ออีก ประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม และขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านเดินทาง
กลับโดยสวัสดิภาพ
ปิ ดประชุมเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ.................................................ประธานที่ประชุม
(ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร)
กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ลงชื่อ.................................................เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววนิดา ดาราฉาย)
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
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ประวัตกิ รรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล

นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ

ตาแหน่ งในบริษัท

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

69 ปี

วุฒิการศึกษา

เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาการเงินการคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Risk Management Committee Program(RMP) ,The Thai Institute of Directors(IOD)
Director Accreditation Program (DAP) Class 59 (IOD)
Director Certification Program (DCP) Class 147 (IOD)
Audit Committee Class 39 (IOD)
Role of Compensation Committee (RCC) Class 14 (IOD)
โครงการสัมมนาผูบ้ ริ หารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่ น 8 (FINEX’8)
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
Syndicated Loans, The Euro Money Institute Hong Kong
BOURSE GAME ASIA Singapore

ผ่านการอบรม

ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประวัตกิ ารทางานและตาแหน่ งงานในปัจจุบัน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
2559 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2542 – 2551

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั พราว เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั ศรี วชิ ยั เวชวิวฒั น์ จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ 2
ธนาคารไทยธนาคาร จากัด (มหาชน)

กิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2551 – 2551
2549 – 2551
2548 – 2549
2542 – 2548

กรรมการ บริ ษทั บีที ที่ปรึ กษาธุรกิจ จากัด
กรรมการ บริ ษทั หลักทรัพย์ บีที จากัด
กรรมการ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนบีที จากัด
กรรมการ บริ ษทั บีทีประกันภัย จากัด

กิจการอื่น ทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง

กรรมการและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

การถือหุ้นในบริษัท

เนื่องจากบริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหา บริ ษทั จึงพิจารณาจากประสบการณ์
ความรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาความเป็ น
อิสระตามนิยามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็ น
ตัวแทน หรื อได้รับการเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุน้ จากนั้นคณะกรรมการจึงนารายชื่อ
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ไม่มี

จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง / ปี

3 วาระ / 8 ปี 10 เดือน

เหตุผลในการเสนอชื่ อบุคคลท่ านนี้ เป็ นกรรมการอิสระต่อเนื่องกันเป็ นระยะเวลาเกินกว่ า 9 ปี เนื่องจากธุรกิจของบริ ษทั
เป็ นธุรกิจเฉพาะ การหาบุคคลที่มีความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจนี้เป็ นไปได้ยาก และบริ ษทั ไม่สามารถหาบุคคลอื่นมาทดแทน
ได้ในภาวะปั จจุบนั
การเข้ าร่ วมประชุมปี 2560

1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง
2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา ไม่มี
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริ ษทั
1) เป็ นบุคคลที่ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
2) ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรื อเป็ นผูม้ ี
อานาจในการควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้อง
ไม่มีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้เสี ย ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมทั้งในการเงินและการ
บริ หารงานของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อเป็ นบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในลักษณะที่อาจทาให้ขาดความเป็ นอิสระ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้เสี ยในลักษณะดังกล่าว
มาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
4) ไม่เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และไม่ได้รับแต่งตั้งเป็ นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูห้ ุน้ รายใหญ่
5) เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบตั ิภารกิจ และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยูภ่ ายใต้
อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ๆ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ

เท่ากับข้อกาหนดขั้นต่า ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ
1) ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
2) ไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2
ปี ที่ผา่ นมา
 ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษา ที่ได้รับเงินเดือน
ประจา
 ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่นผูส้ อบบัญชี หรื อที่ปรึ กษากฎหมาย
 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
การมี / ไม่ มสี ่ วนได้ เสียในทุกระเบียบวาระทีพ่ จิ ารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 :
เป็ นกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้วา่ เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยธรรมดาในการ
พิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

ประวัตกิ รรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล

นายชานาญ งามพจนวงศ์

ตาแหน่ งในบริษัท

กรรมการ

อายุ

57 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาโท สาขาบริ หารการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชีตน้ ทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) year 2008 (IOD)
Director Certification Program (DCP) Class 167/2012 (IOD)

ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ กรรมการ บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทางานและตาแหน่ งงานในปัจจุบัน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
2551 – ปั จจุบนั
2536 - 2551
2526 - 2533

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ กรรมการ บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการอาวุโส ด้านธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม 3 ธนาคารไทยธนาคาร จากัด (มหาชน)
ผูบ้ ริ หารระดับต้น ฝ่ ายพัฒนาสิ นเชื่อ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)

กิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2551 – ปั จจุบนั

2553 - 2536

กรรมการ บริ ษทั เดอะเครนแหลมฉบัง จากัด
กรรมการ บริ ษทั เดอะเครนระยอง จากัด
กรรมการ บริ ษทั เดอะเครนเฮฟวีล่ ิฟท์ จากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษทั พลูทิพย์เฮ้าส์ซิ่ง จากัด

กิจการอื่น ทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา ไม่มี
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง

กรรมการบริ ษทั

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

เนื่องจากบริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหา บริ ษทั จึงพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็ นตัวแทน
หรื อได้รับการเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุน้ จากนั้นคณะกรรมการจึงนารายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง / ปี

5 วาระ / 9 ปี 11 เดือน

ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุม

ในรอบปี 2560 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง

ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา ไม่มี
การมี / ไม่ มสี ่ วนได้ เสียในทุกระเบียบวาระทีพ่ จิ ารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 :
เป็ นกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้วา่ เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยธรรมดาในการพิจารณาวาระ
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

ประวัตกิ รรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล

นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี

อายุ

37 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาโท สาขา Organizational change and development
Hawaii Pacific University

ผ่านการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)
Director Certification Program (DCP) Class 167/2012 (IOD)
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริ หาร (บจก.ไวท์ เฮอริ เทจ)
การสร้างจิตสานึกของพนักงาน ด้านความปลอดภัยในการทางาน (บจก.พี.เอ็ม.ซี.อคาเดมิค กรุ๊ ป)
เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ รุ่ นที่ 4 (มหาวิทยาลัยธรรมศสาสตร์)

ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ กรรมการ บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทางานและตาแหน่ งงานในปัจจุบัน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
2556 – ปั จจุบนั

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการ บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน)

กิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2556 – ปั จจุบนั
2549 – 2556

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จากัด

กิจการอื่น ทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง

กรรมการบริ ษทั

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

เนื่องจากบริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหา
บริ ษทั จึงพิจารณาจากประสบการณ์
ความรู ้
ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็ นตัวแทน หรื อ
ได้รับการเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุน้ จากนั้นคณะกรรมการจึงนารายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง

การถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 4.09

จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง / ปี

3 วาระ / 4 ปี 11 เดือน

ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุม

ในรอบปี 2560 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง

ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา ไม่มี
การมี / ไม่ มสี ่ วนได้ เสียในทุกระเบียบวาระทีพ่ จิ ารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 :
เป็ นกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้วา่ เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยธรรมดาในการพิจารณาวาระการ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

ประวัตกิ รรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล

นางสาววนิดา ดาราฉาย

อายุ

50 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ผ่านการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) year 2005 (IOD)
Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD)
Company Secretary Program (CSP) year 2005 (IOD

ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ กรรมการ บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทางานและตาแหน่ งงานในปัจจุบัน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
2547 – ปั จจุบนั
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ กรรมการ บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน)
กิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2558 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2544 – ปั จจุบนั

รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จากัด
กรรมการ บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด
กรรมการ บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จากัด
กรรมการ บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวีล่ ิฟท์ จากัด

กิจการอื่น ทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง

กรรมการบริ ษทั

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

เนื่องจากบริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหา
บริ ษทั จึงพิจารณาจากประสบการณ์
ความรู ้
ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็ นตัวแทน หรื อ
ได้รับการเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุน้ จากนั้นคณะกรรมการจึงนารายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง

การถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 3.71

จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง / ปี

5 วาระ / 12 ปี 11 เดือน

ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุม

ในรอบปี 2560 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง

ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา ไม่มี

การมี / ไม่ มสี ่ วนได้ เสียในทุกระเบียบวาระทีพ่ จิ ารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 :
เป็ นกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้วา่ เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยธรรมดาในการพิจารณาวาระการ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

ข้อบังคับของบริษัท ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
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

ข้อบังคับของบริษัท ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
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

หลักเกณฑ์ และวิธกี ารปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ
หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง
1.1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร
1.2. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่ำงด้ำว หรือหนังสือเดินทำง
1.3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
ก สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพั ฒนำธุรกิจกำรค้ำ ซึ่งรับรอง
สำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอำนำจที่มำเข้ำร่วมประชุม
ข สำเนำบัตรประชำชน (หรือสำเนำหนังสือเดินทำงกรณีกรรมกำรเป็นบุคคลต่ำงด้ำว) ของกรรมกำรผู้มีอำนำจ
ตำมข้อ ก พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรดังกล่ำว
1.4. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
ก หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมกำรผู้มีอำนำจและอำนำจกรรมกำร ซึ่งออกโดย
หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองโดยโนตำรี่พับลิค
ข สำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรที่มำเข้ำร่วมประชุมพร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรดังกล่ำว
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน
ข สำเนำบัตรประชำชนของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
ค สำเนำบัตรประชำชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
2.2. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน
ข สำเนำใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำวหรือสำเนำหนังสือเดินทำงของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้
มอบฉันทะ
ค สำเนำบัตรประชำชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนำหนังสือเดินทำงกรณีผู้รับมอบฉั นทะเป็นบุคคลต่ำงด้ำว)
ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
2.3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน
ข สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอำนำจและลงนำมในหนังสือมอบฉันทะนั้น
ค สำเนำบัตรประชำชน (หรือสำเนำหนังสือเดินทำงกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่ำงด้ำว) ของกรรมกำรผู้ลง
นำมในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะนั้น
ง สำเนำบัตรประชำชนของผู้รับมอบฉัน ทะ (หรือสำเนำหนังสือเดินทำงกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่ำงด้ำว)
ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.4. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน
ข หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะแสดงชื่อกรรมกำรผู้ มีอำนำจและอำนำจกรรมกำร
ซึ่งออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองโดยโนตำรี่พับลิค
ค สำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้ลง
นำมในหนังสือมอบฉันทะนั้น
ง สำเนำบัตรประชำชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนำหนัง สือเดินทำงกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่ำงด้ำว)
ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

การลงทะเบียน
เจ้ำหน้ำที่บริษัท จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลำ 12.25 – 14.25 น. เป็นต้นไป

วิธีปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2561
บริษัท ชูไก จำกัด (มหำชน) วันที่ 26 เมษำยน 2561 เวลำ 14.30 น.
ณ ห้อง 214-215 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 1
แขวงบำงนำ เขตบำงนำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 10260

ผู้ถือหุ้น บริษัท ชูไก จำกัด (มหำชน)
ไม่ใช่
มำด้วยตนเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

แสดงบัตรประจำตัว/แสดงใบลงทะเบียน

แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว
ผู้มอบและผูร้ ับมอบ /แสดงใบลงทะเบียน

ใช่

ตรวจเอกสำรและลงทะเบียน
ลงนำม ณ จุดลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้ำห้องประชุม
ประธำนเปิดประชุมเมื่อจำนวนผู้ถอื หุ้นครบตำมหลักเกณฑ์
(เริ่มประชุมเวลำ 14.30 น)

ประธำนเสนอวำระกำรประชุมตำมลำดับ

กรณีมผี ู้ต้องกำรคัดค้ำนหรืองดออกเสียงในวำระใด ๆ ให้ยกมือ
และกรอกบัตรลงคะแนน

เจ้ำหน้ำที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพำะผู้คัดค้ำน หรืองดออกเสียง
และสรุปผลคะแนน

ประธำนกล่ำวผลสรุปคะแนนต่อทีป่ 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
2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 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
2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 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 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง


วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2560 และรับรองรายงานประจาปี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560 เป็นเงินสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสาหรับ
ผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า แต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระและ
กรรมการใหม่ทั้งชุด ตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า กับการแต่งตั้งกรรมการบางรายดังนี้
1. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
2. นายชานาญ งามพจนวงศ์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
3. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
4. นางสาววนิดา ดาราฉาย
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 8 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 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 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
2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 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 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2560 และรับรองรายงานประจาปี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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













วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560 เป็นเงินสารองตามกฎหมาย และการ
จ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า แต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออก
ตามวาระและกรรมการใหม่ทั้งชุด ตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า กับการแต่งตั้งกรรมการ
บางรายดังนี้
1. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง
2. นายชานาญ งามพจนวงศ์
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง
3. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง
3. นางสาววนิดา ดาราฉาย
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง
วาระที่ 8 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 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 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 ...........................ป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูไก จากัด
(มหาชน) จานวนหุ้น ................................................ หุ้น
ขอมอบฉันทะให้
นายวัชรินทร์ ดวงดารา ในฐานะดารงตาแหน่งเป็น กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7 ซอย
นาคนิวาส แยก 2-1 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษที่แตกต่าง
จากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 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
(

)

ข้อมูลกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบการมอบฉันทะ
(กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
ชื่อ-ชื่อสกุล

นายวัชรินทร์ ดวงดารา

ตาแหน่งในบริษัท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

58 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

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประวัติการทางาน
ประสบการณ์ พ.ศ. 2542 -2560
(1) ทางานด้านกฎหมายในธุรกิจเงินทุน-หลักทรัพย์ ธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ หลายแห่ง
(2) เคยเป็นที่ปรึกษา / ผู้ชานาญการให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร , กรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและ
การมีส่วนร่วมของ ประชาชน ฯลฯ
การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ตาแหน่งอื่นในปัจจุบนั
(1) ทนายความ
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชูไก
(3) กรรมการตรวจสอบ บมจ. เพิม่ สินสตีลเวิคส์
(4) ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี่
(5) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้

กิจการอื่น ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในกิจการดังกล่าว
จานวนวาระการดารงตาแหน่ง / ปี 5 วาระ / 11 ปี 7 เดือน
การเข้าร่วมประชุมปี 2560

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นปี
2561 :
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

