บริษทั ชู ไก จํากัด (มหาชน
มหาชน))
การประชุมสามัญผู้ถือห้ ุนประจําปี 2557
วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.
วนองคารท
พ.ศ. 2557
เวลา 14
14::30 น.
-1

แผนทีท่ างหนีไฟ
ทางหนีไฟ

ทางหนีไฟ
ทางหนไฟ

ทางหนีไฟ

ทางหนีีไฟ
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 11 เมษายน 2557
2557
ชื่ อ – สกุล

จํานวนหุ้น

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทั้งหมด

กลุ่มนายธงไชย แพรรังสี
นายโสรตน
นายโสรัตน์ วณชวรากจ
วณิชวรากิจ
นางศิริรัตน์ จารุสมบัติ
นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล
นายสทัทศน
นายสุ
ศน์ หรญญาภนนท
หิรัญญาภินันท์
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
นายณัฐภพ รัตนสุ วรรณทวี
น ส กฤตพร จารุ
จารสมบั
น.ส.กฤตพร
สมบตติ
น.ส.ขวัญใจ เหมาะประสิ ทธิ์
พ.ญ. กนกแก้้ ว วีรี วรรณ

368,041,924
38 634 000
38,634,000
19,052,314
12,325,471
6 963 300
6,963,300
6,114,013
5,063,300
5 000 000
5,000,000
4,912,457
4,407,300

63.61
6 68
6.68
3.29
2.13
1 20
1.20
1.06
0.88
0 86
0.86
0.85
0.76
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หลักการออกเสี ยงและนับคะแนน
1. หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสี ยงหนึ่งเสี ยง
2.2 ผู้ ถือหุ้ นแตละทานจะมคะแนนเสยงเทากบจานวนหุ
่ ่
ี
ี ่ ั ํ
้ นทตนถอรวมกบจานวนหุ
ี่ ื
ั ํ
้ นทรบมอบ
ี่ ั
ฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ ละวาระนั้น เพื่อให้ เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนใน
แต่ ละวาระ ขอแจ้ งการลงคะแนนดังนี้
3.1 ผู้ถือหุ้นท่ านใดที่ เห็นด้ วย กับข้ อเสนอแนะ หรื อไม่ มคี วามเห็น แสดงเป็ นอย่ างอื่น
ตามทีป่ ระธานหรื อคณะกรรมการบริษทั เสนอ ไม่ ต้องทําเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน
และไม่ มคี วามจําเป็ นต้ องยื่นบัตรลงคะแนนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ โดยเจ้ าหน้ าทีจ่ ะเก็บ
รวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผ้ ทไไมเหนดวยและงดออกเสยงเทานน
รวบรวมบตรลงคะแนนเฉพาะผู
ี่ ม่ เห็นด้ วยและงดออกเสี ยงเท่ านั้น
3.2 หากผู้ถือหุ้นท่ านใดมีความเห็น คัดค้ านหรื องดออกเสี ยง ขอ ให้ ทาํ เครื่ องหมายในบัตร
้
ํ
้ นทตนถอรวมกบจานวนหุ
ี่ ื
ั ํ
้ นทตนไดรบมอบฉนทะ
ี่ ไ ้ ั
ั
ลงคะแนน พรอมระบุ
จานวนหุ
และส่ งบัตรลงคะแนนให้ กบั เจ้ าหน้ าทีเ่ พื่อรวบรวมคะแนน
4. ผลการนับคะแนนแต่ ละวาระ จะแสดงบนจอให้ กบั ผู้ร่วมประชุมทราบเป็ นวาระๆ
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วาระการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
วาระทีี่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี
ใ
ปี 2556 และ
รับรองรายงานประจําปี
รบรองรายงานประจาป
วาระที่ 3 พิ
วาระท
พจารณาอนุ
จารณาอนมัมตตงบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทุ
งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนเบ็
นเบดเสรจ
ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2556 เป็ นเงินสํ ารอง
ตามกฎหมาย
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วาระการประชุุม (ต่ อ)
วาระที่ 5 พิจารณาอนุุมตั กิ ารจ่ ายปันผลประจําปี 2556 และพิจารณา
อนุมตั กิ ารจ่ ายปันผลเป็ นหุ้นสามัญและเงินสด
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,571,375 บาท
เป็ นทนจดทะเบี
เปนทุ
นจดทะเบยนใหม
ยนใหม่ 578,570,233 บาท โดยเปนการตดหุ
โดยเป็ นการตัดห้ นสามญ
สามัญ
ทีค่ งเหลือจากการจัดสรร เพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปันผลจากผลการ
ดําํ เนิินงานประจํ
ป าํ ปี 2555 จําํ นวน 1,142 หุ้น มูลค่่ าทีต่ี ราไว้
ไ ้ ห้ ุนละ
1 บาท และพิจารณาอนุุมตั กิ ารแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
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วาระการประชุุม (ต่ อ)
วาระที่ 7 พิจารณาอนุุมตั กิ ารเพิม่ ทุุนจดทะเบียนจากเดิม 578,570,233 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 626,784,419 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพมทุ
นใหมจานวน
ลคาทตราไวหุ
เพิม่ ทนใหม่
จาํ นวน 48,214,186
48 214 186 หุห้ น มูมลค่
าทีต่ ราไว้ ห้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับหุ้นปันผล และ พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขหนังสื อ
บริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ฯ
ของบรษทฯ
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ ทเี่ กิดจากการเพิม่ ทุน
จดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปันผล
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วาระการประชมม (ต่ตอ
วาระการประชุ
ตอ)
อ)
วาระที่ 9 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออก
จากตําแหน่ งตามวาระ
จากตาแหนงตามวาระ
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
ประจําปี 2557
วาระทีี่ 11 พิจิ ารณาอนุมตั กิ ารแต่่ งตั้งั ผู้สอบบัญ
ั ชีีและกําหนดค่่ าสอบบัญ
ั ชีี
ประจําปี 2557
ประจาป
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
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คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ
บริษทั ชู ไก จํากัด (มหาชน
มหาชน))
1. ผศ.ดร.พิบูลย์
2. นายธงไชย

ลิมประภัทร
แพรรังสี

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ /รองประธานกรรมการ /รักษาการประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

3. นายวชรนทร
นายวัชรินทร์

ดวงดารา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ
กรรมการอิสระ

4. นายสุ รินทร์

เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

5. นายเจษฎา

พรหมจาต

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

6. นางวีระวรรณ

บุุญขวัญ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

7. นายชํานาญ

งามพจนวงศ์ กรรมการ / รองประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

8. น.ส.นทีพี ร

ดวงสวัสั ดิ์ิ

กรรมการ / ผู้ช่ วยประธานเจ้
ป
้ าหน้้ าทีบี่ ริิหาร

9. น.ส.จิราภรณ์

แพรรังสี

กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

10. น.ส.จันทร์ จริ า แพรรังสี

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

11 น.ส. วนดา
11.
ิ

กรรมการ / ผูผ้ ช่ วยประธานเจาหนาทบรหาร
วยปร ธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร / เลขานุ
เลขานการคณ
การคณะกรรมการบรษท
กรรมการบริษทั

ดาราฉาย
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วาระการประชมม
วาระการประชุ
วาระที
วาระท่ 1

พจารณารบรองรายงานการประชุ
พิ
จารณารับรองรายงานการประชมสามั
มสามญผู
ญผ้ ถือหุ
อห้ น
ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

ความเห็
ความเหนคณะกรรมการ
นคณะกรรมการ : พิ
พจารณาแลวเหนวารายงานการประชุ
จารณาแล้ วเห็นว่ ารายงานการประชมม
สามัญผู้ ถือหุ้ นประจํา ปี 2556 เมื่ อวันที่ 29 เมษายน 2556 ได้ บันทึก
รายงานการประชุ
ป มไไว้้ ครบถ้้ วน จึึงเห็็นสมควรให้
ใ ้ ที่ประชุ มสามััญผู้ถื อ
หุ้ ุนพิจารณารับรองรายงานการประชุุมดังกล่ าว
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วาระการประชุม
วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2556
และรับรองรายงานประจําปี
และรบรองรายงานประจาป

ความเห็
ความเหนคณะกรรมการ
ความเหนนคณะกรรมการ : เห็
เหนสมควรใหทประชุ
เหนสมควร
นสมควรให้
สมควรใหทประชุ
ให้ ที่ประชมผ้
มผูถืออหุห้ นรัรบทราบการ
บทราบการ
แถลงผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2556 โดยรายละเอียดปรากฏ
อยู่ ในรายงานประจํ
ป ํา ปี 2556 ทีี่ไ ด้้ จัด ส่่ งให้
ใ ้ ผ้ ู ถื อ หุ้ นล่่ ว งหน้้ า พร้้ อ มกัับ
หนังสื อเชิญประชุุมครั้งนีแ้ ล้ ว ตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 3
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ผลการดําเนินงานปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555
จํานวน (ล้ านบาท)
นบาท)

1,600
1,200

1,276.5
,
100%

2555
2556

1,414.0 137.5 / 10.8%
100%

800

1,059.6
893.3

75%

70%
383.1 354.5

400
0

30% 25%

รายได้ รวม
รายไดรวม

ต้ นทนขาย
ตนทุ
นขาย

กําไรขั้นต้ น
กาไรขนตน

164.3

-91.7
91 7 / -55.8%
55 8%

72.6
13%
5%

กําไรสทธิ
กาไรสุ
ทธ
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รายได้ จากการขายปี 2556 เปรียบเทียบ ปี 2555
จํานวน (ล้ านบาท)
นบาท)

1,000
800
600

724.2

807.4
100%

100%

83.2 / 11.5%
551 8
551.8

646.7
80%

76%

400

-11.7 / -6.8%
172.4
7.

200
0

2555
2556

24%

รายได้ จากขาย
รายไดจากขาย

ต้ นทนขาย
ตนทุ
นขาย

160.7
20%

กําไรขั้นต้ น
กาไรขนตน
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รายได้ จากการขาย (Zoomlion)
Zoomlion) ปี 2556 เปรียบเทียบ ปี 2555
จํานวน (ล้ านบาท)
นบาท)

900
642.5

600

2555
2556

758.5 116.0 / 18.1%
100%

100%

626.5
527.1

83%

82%

16.7 / 14.5%

300

0

115 4
115.4
18%

รายได้ จากขาย

ต้ นทุุนขาย

132.1
17%

กําไรขั้นต้ น
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รายได้ จากการขาย ((Used)) ปี 2556 เปรียบเทียบ ปี 2555
จํานวน (ล้ านบาท)
นบาท)

100
80
60
40

2555
2556

81.7

-32.8 / -40.2%

100%

48.9
100%

20
0

57.0
70%

24.7
30%

รายได้ จากขาย

-28.3 / -49.7%
28.7

20.2
41%

ต้ นทุุนขาย

59%

กําไรขั้นต้ น
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รายได้ จากการให้ บริการปี 2556 เปรียบเทียบ ปี 2555
จํานวน (ล้ านบาท)
นบาท)

800
600

552.3
100%

606 6
606.6
100%

400

341.6

412.9
68%
%

62%

200
0

ปี 2555
ปี 2556

54.3 / 9.8%

-17.0 / -8.1%
210.7 193.7
38% 32%

รายได้ จากบริการ

ต้ นทุนบริการ

กําไรขั้นต้ น
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ฐานะการเงินปี 2556 เปรียบเทียบปี 2555
จํานวน (ล้ านบาท)
นบาท)

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1 000
1,000
500
0

ปี 2555
ปี 2556

3,095.0 291.1 / 10.4%
2,803.9
,

226.5 / 13.4%
1,686.5

1,913.0

64.6 / 5.8%
1 182 0
1 117 4 1,182.0
1,117.4

สิ นทรัพย์ รวม

หนีส้ ิ นรวม

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
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วาระการประชมม
วาระการประชุ
วาระที
วาระท่ 3 พจารณาอนุ
พิจ ารณาอนมัม ตงบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทุ
ตงบแสดงฐานะการเงนและงบกาไร
ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกํา ไรขาดทน
ไร ขาดทน
ขาดทุ น
เบ็ดเสร็จสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควร
สมควรให้
ให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรอง
งบการเงิินของบริิ ษัท และบริิ ษัทย่่ อยสํํ าหรัั บปี สิิ้ นสุ ดวัันทีี่ 31 ธัันวาคม
2556 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรั บรอง
รองจาก
จาก นายบรรจง พิชญ
ประสาธน์ ผู้สอบบัญชี รัรับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 7147 แห่ งบริ ษัท พีวี
ออดิิ ท จํํ า กดั โดยผานการพิ
โ ่
ิ จ ารณาจากคณะกรรมการบริิ ษั ทและ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
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วาระการประชุุม
วาระที่ 4 พิจารณาอนุุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสุุ ทธิประจําปี 2556
เป็ นเงินสํ ารองตามกฎหมายจํานวน 3,017,
017,312.
312.24 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามขอบงคบบรษทขอ
ความเหนคณะกรรมการ
ตามข้
ตามขอบงคบบรษทขอ
ข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 56 กํกาหนดวาบรษท
าหนดว่ าบริ ษัท
ต้ องจัด สรรกํา ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี ส่ วนหนึ่ ง ไว้ เ ป็ นทุ นสํ า รองไม่ น้ อ ยยกว่
กว่ า
ร้ อยยละ
ละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หั กด้ วยยอดเงินขาดทุ นสะสม (ถ้ ามี)
จนกว่
จนกวาทุ
าทนสํ
นสารองนจะมจานวนไมนอยกวารอยละ
ารองนีจ้ ะมีจํานวนไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 10 ของทนจดทะเบี
ของทุนจดทะเบยน
ยน
ดังนั้นเห็นสมควรให้ ผู้ถือหุ้นจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2556 ดังนี้
กําไรสุ
60,
60,346,
346,244.
244.81 บาท
ไ ทธิจาํ นวน
อนมั
ตจิ ดั สรรสํ ารองตาม กม.(
กม.(รอยละ
.(ร้ร้รอยละ
อยละ 5)
อนุมตจดสรรสารองตาม
3,017,
017,312.
312.24 บาท
รวมเป็ นเงินสํ ารองตามกฎหมายสะสมจํานวน 25,
25,528,
528,529
529..66 บาท
หรืื อร้้ อยยละ
ละ 4.41 ของทุนจดทะเบียี น
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วาระการประชมม
วาระการประชุ
วาระที่ 5 พิจารณา
ารณาอนมั
ณ อนมัุ ตกิ ารจ่ ายปันผลประจําปี 2556
556 และพิจารณา
ณ
อนุมตั กิ ารจ่ ายปันผลเป็ นหุ้นสามัญและเงินสด
ความเห็ น คณะกรรมการ : เห็ น สมควรให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น อนุ มั ติ ก าร
จายเงนปนผลเปนหุ
จ่ ายเงินปันผลเป็ นห้ นสามญและเงนสด
สามัญและเงินสด ดัดงน
งนี้
5.1 จ่ ายปันผลเป็ นหุุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จํานวนไม่ เกิน 48,214,186
, , หุุ้น
มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นในอัตรา 12 หุ้นสามัญเดิมต่ อ 1
หุ้นปัปนผล รวมเป็ป็ นเงินิ ทงสิ
้ั ิ้นไมเกิ
ไ ่ นิ 48,214,186 บาท หรอคิ
ื ดิ เป็ป็ นอตราการ
ั
จ่ ายเงินปั นผล 0.08333333 บาทต่ อหุ้ น ในกรณีที่มีเศษหุ้ นตํ่ากว่ า 12 หุ้ น
บริ ษัทฯจะจ่ ายเงินปันผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ
0 08333333 บาท
0.08333333
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วาระการประชมม
วาระการประชุ
วาระท่ 5 พจารณาอนุ
พจารณา
และพจารณา
วาระที
พิจารณาอนมั
ารณาอนุ
อนมัมตการจายปนผลประจาป
ตกิ ารจ่ ายปันผลประจําปี 2556 และพิ
จารณา
อนุมตั กิ ารจ่ ายปันผลเป็ นหุ้นสามัญและเงินสด (ต่ อ)
5.2 จ่ ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรา 0.00925926 บาทต่ อหุ้ น เพื่อรองรั บ
ภาษีีหั ก ณ ทีี่จ่ายที่ีเกิิดจากการจ่่ ายปัปั นผลเป็ป็ นหุ้ นสามััญ โโดยคํํานวณจาก
มููลค่ าหุุ้นทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
ทั้ ง นี้ ผู้ ถื อ หุ้ น จะได้ รั บ เงิ น ปั น ผลในรู ป หุ้ น สามั ญ และเงิ น สด รวมเป็ น
จํานวน 0.09259259 บาทต่ อหุ้น รวมเป็ นเงินที่บริษัทฯ ต้ องจ่ ายในครั้งนีไ้ ม่
เกิน 53,571,320
เกน
53 571 320 บาทและเปนไปตามนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ
บาทและเป็ นไปตามนโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษทั ฯ
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วาระการประชมม
วาระการประชุ
วาระที
วาระท่ 5 พิ
พจารณา
พจารณาอนุ
จารณาอนมั
ารณาอนุ
อนมัมตการจายปนผลประจาป
ตกิ ารจ่ ายปันผลประจําปี 2556 และพิ
และพจารณา
จารณา
อนุมตั กิ ารจ่ ายปันผลเป็ นหุ้นสามัญและเงินสด (ต่ อ)
โดยกําหนดการจ่ ายเงินปันผล
ปิ ดสมุดทะเบียี นพักั การโอนหุ
การโอน
โ หุ้น :
วันั ทีี่ 12 พฤษภาคม 2557
วนทจายหุ
วันทีจ่ ่ ายห้ นปัปนผลและเงนสด
ปนผลและเงน
นผลและเงินสด :
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
วนท
เงินปันผลต่ อหุ้ น :
0.09259259 บาท
จํานวนหุ
นวนหุ้ นทีม่ สี ิ ทธิได้ รับเงินปันผล : 578,
578,570
570,,233 หุ้น
ํ
ิ ปั ทงสน
้ ั ิ้ :
จานวนเงนปนผลทงสน
จานวนเงนปนผล
53,
533,571
571.1.320 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 88
88..77 ของกําไรสทธิ
556
ุ ประจําปี 2556
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วาระการประชมม
วาระการประชุ
วาระท
วาระทที่ 6 พจารณาอนุ
พจารณา
อนุ มตการลดทุ
ติกการลดทนจดทะเบี
การลดทุ
จดทะเบยนจากเดม
วาระที
พิ
จารณาอนมั
ารณาอนมั
ารลดทนนจดทะเบี
ยนจากเดิม 578,
578,571,
571,375 บาท
เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ 578
578,, 570
570,, 233 บาท โดยเป็ นการตั ด หุ้ น
สามัญที่คงเหลือจากการจัดสรร เพื่อรองรั บการจ่ ายหุ้นปันผลจาก
ผลการดํ
ผลการดาเนนงานประจาป
าเนินงานประจําปี 2555 จํจานวน
านวน 1,142 หุห้ น มูมลค่
ลคาทตรา
คาท
าที่ตราไว
ตราไว้
ตราไว
ไว้
หุ้ น ละ 1 บาท และอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4
เพืื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
ความเหน
ความเห็
ความเหนคณะกรรมการ
นคณะกรรมการ
คณ กรรมการ : เหนสมควรใหทประชุ
เห็นสมควรให้ ที่ปร ชมผ้
มผูถือหุ
อห้ นพิ
พจารณาอนุ
จารณาอนมัมตการ
ตการ
กิ าร
ลดทุนจดทะเบียน และแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ดังนี้
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เดิม
ใหม่
เดม
ใหม
ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน : 578,571,375 578,570,233 บาท
แบ่ งเป็ น
: 578,571,375 578,570,233 หุ้น
มูมลค่
ลคาหุ
าห้ นละ
:
1
1 บาท
โดยแบ่ งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
: 578,571,375 578,570,233 หุ้น
หุ้นบุริมสิ ทธิ์
:
หุ้น
ทงนใหบุ
ี่
ิ ั มอบหมายในการจดทะเบยน
ใ
ี
้ั ี้ใ ้ ค คลทคณะกรรมการบรษท
แก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ที่ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์
มีอํานาจ แก้ ไข และเพิ่มเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นตามคําสั่ ง
ของนายทะเบียน
ของนายทะเบยน
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วาระการประชมม
วาระการประชุ
วาระที
วาระท
วาระทที่ 7 พจารณาอนุ
พิจารณาอนมั
พจารณา
ารณาอนุ
อนมัมตการเพมทุ
ตกิ ารเพิม่ ทนจดทะเบี
นจดทะเบยนจากเดม
ยนจากเดิม 578,
578,570,
570,233 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 626
626,,784
784,,419 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่ จํานวน 48
48,,214
214,,186 หุ้ น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุ นละ 1 บาท
เพื
เพอ
เพอรองรบหุ
่ อรองรั
รองรบหุ
บห้ นปัปนผล
ปนนผล และอนุ
และอนมัมตการแกไขหนงสอบรคณหสนธ
ติการแก้ ไขหนั งสื อบริ คณห์ สนธิ
ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การเพมทุ
ิ่ นจดทะเบยน
ี และแกไข
และแกไขหนงสอบรคณหสนธ
้ ไ หนงสอบรคณหสนธ
ั ื ิ ์ ิ ขอ้ 4 ใหสอดคลอง
ใ ้
้
กับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปันผล ดังนี้

-25

เดิม
ใหม่
เดม
ใหม
ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน : 578,570,233 626,784,419 บาท
แบ่ งเป็ น
: 578,570,233 626,784,419 หุ้น
มูมลค่
ลคาหุ
าห้ นละ
:
1
1 บาท
โดยแบ่ งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
: 578,570,233 626,784,419 หุ้น
หุ้นบุริมสิ ทธิ์
:
หุ้น
ทงนใหบุ
ี่
ิ ั มอบหมายในการจดทะเบยน
ใ
ี
้ั ี้ใ ้ ค คลทคณะกรรมการบรษท
แก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ที่ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์
มีอํานาจ แก้ ไข และเพิ่มเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นตามคําสั่ ง
ของนายทะเบียน
ของนายทะเบยน
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วาระการประชุ
ป ม
วาระทีที่ 8 พิจารณา
วาระ
ารณาอนุ
อนุ มัติการจั
ารจัดสรรหุ้ นสามัญใหม่ ที่เกิดจากการ
เพมทุ
เพิม่ ทนจดทะเบี
นจดทะเบยนเพอรองรบการจายหุ
ยนเพื่อรองรับการจ่ ายห้ นปัปนผล
นผล
ความเห็
ความเหนคณะกรรมการ
นคณะกรรมการ : เหนสมควรใหทประชุ
เห็นสมควรให้ ที่ประชมผ้
มผูถือหุ
อห้ นพิ
พจารณา
จารณา
อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนใหม่ จากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน
48,214,186 หุ้น มูลค่่ าทีี่ตราไว้
ไ ้ ห้ ุนละ 1 บาท เพืื่อรองรัั บการจ่่ ายหุ้ น
ปันผล
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วาระการประชมม
วาระการประชุ
วาระที่ 9 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีค่ รบกําหนด
ออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ออกจากตาแหนงตามวาระ
กรรมการทครบกาหนดออกจากตาแหนงตามวาระ
กรรมการที
ค่ รบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ และเสนอให้
และเสนอใหผูผ้ถือหุ
อห้ น
เลือกตั้ง เพื่อเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
1) ผศ
ผศ..ดร
ดร..พิบูลย์
2) นายชานาญ
นายชํานาญ
3) นางวีระวรรณ
4) นางสาวจันทร์ จริ า

ลิมประภัทร
งามพจนวงศ์
งามพจนวงศ
บุญขวัญ
แพรรังสี

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการ
กรรมการอิอิสระ
กรรมการ
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล :
ตําแหน่่ งใในบริษทั :
อายุ :
วุฒิการศึกษา :

ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร
ป
ประธานกรรมการ
/ กรรมการอิสระ
73 ปี
Ph.D.University of Illinois M.A.(ECON) University of Philipines
ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ฐ ส บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส
ปริญญ
ผ่ านการอบรม :
The Role of Chairman (RCM) year 2001 (IOD)
Director Certification Program
g ((DCP)) year
y 2002 ((IOD))
Audit Committee Program (ACP) year 2004 (IOD)
บทบาทคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายค่ าตอบแทน ปี 2009 (IOD)
ตําแหน่ งงานในปัจจุบนั : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ประวัตกิ ารทํางาน :
2556 - ปัจจุบนั
2552 - ปัจจุบนั
25509 - ปัจจุบนั

2548 - ปัจจุบนั

2547 - ปัจจุบนั

กรรมการ หลักสู ตรปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยนอร์์ ทกรุ งเทพ
ประธานกรรมการ
บริษทั ชูไก จํากัด (มหาชน)
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และค่ าตอบแทน
บริษทั เอ็น.ซี.เฮ้ าส์ ซิ่ง จํากัด (มหาชน)
กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้ าว
กรรมการ และรองประธานกรรมการ
ป บิ ัตกิ ารและวิจิ ัยทางการแพทย์์ และการเกษตรแห่่ งเอเซีีย
บจ.ศูนย์์ห้องปฎิ
กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้ าว
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
การถือหุ้นในบริษทั :
ไม่ มี
กิจิ การอืื่นทีอี่ าจทําํ ให้
ใ ้ เกิดิ ความขัดั แย้้ งทางผลประโยชนตอบริ
ป โ ์ ่ ิษทั : ไมมี
ไ่ ี
จํานวนวาระการดํารงตําแหน่ ง / ปี : 2 วาระ / 4 ปี 8 เดือน
การเข้ าร่ วมประชุ มปี 2556 : เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
ประวัตกิ ารทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่ านมา : ไม่ มี
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล :
ตาแหนงในบรษท
ํ
่ใ ิ ั :
อายุ :
วุฒิการศึกษา :

นายชํานาญ งามพจนวงศ์
รองประธานเจาหนาทบรหาร
ป
้ ้ ี่ ิ และกรรมการ
53 ปี
ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาการบัญชีต้นทุน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ผ่ านการอบรม :
Director Accreditation Program (DAP) year 2008 (IOD)
Director Certification Program (DCP) Class 167 / 2012 (IOD)
ตําแหน่ งงานในปัจจุบนั : รองประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร และกรรมการ
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
เอกสารประกอบการพจารณาวาระท
ประวัติกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ประวัตกิ ารทํางาน :
2551 - ปัจจุบนั
2536 - 2551
2526 - 2533

รองประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร และกรรมการ
บริษัท ชู ไก จํากัด (มหาชน)
ผู้อาํ นวยการอาวุโส ด้ านธุรกิจขนาดกลาง - ขนาดย่ อม 3
ธนาคารไทยธนาคาร จากด
จํากัด (มหาชน)
ผู้บริหารระดับต้ น ฝ่ ายพัฒนาสิ นเชื่ อ
ธนาคารไทยพาณิ
ไ
ชิ ย์์ จํํากัดั (มหาชน)
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
การถือหุ้นในบริษทั : ไม่ มี
กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั : ไม่ มี
จํานวนวาระการดํารงตําแหน่ ง / ปี : 3 วาระ / 6 ปี 1 เดือน
การเข้ าร่ วมประชุ มปี 2556 : เข้ าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบริษทั 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
ประวัตกิ ารทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปทผานมา
ประวตการทาผดทางกฎหมายในระยะเวลา
ปี ทีผ่ ่ านมา : ไมม
ไม่ มี
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล :
นางวีระวรรณ บุญขวัญ
ตาแหนงในบรษท
ตําแหน่ งในบริษทั : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ
และกรรมการอิสระ
อายุ :
44 ปี
วุฒิการศึึกษา :
ป ิญญาโท
ปริ
โ สาขา. Finance & International Business,
University of Wisconsin, USA.
ปิ
ปรญญาตร
ี สาขาการบญช
ั ี จุฬาลงกรณมหาวทยาลย
์
ิ ั
ผ่ านการอบรม :
Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)
Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD)
ตําแหน่ งงานในปัจจุบนั : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

-35

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ประวัตกิ ารทํางาน :
2556 - ปัจจุุบัน
2556 - ปจจุ
ปัจจบับน
2550 - ปัจจบัุ น
2549 - ปัจจุบนั
2545 - 2550
2543 - 2545
2542 - 2543

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท สหมิตรถังแก๊ ส จํากัด (มหาชน)
ผูผ้ จดการการเงน
ัดการการเงิน และกรรมการ
บริษัท บีบีบีแอนด์ วี จํากัด
Managing
g g Partner Korawit Learningg CConsultant,, BCG.
CG
กรรมการตรวจสอบ และกนนมการอิสระ
บริษัท ชูู ไก จํากัด ((มหาชน))
Chief Financial Officer (CFO)
Business Consultant & Advisory Co.,Ltd.
General Manager / A Thai Market Co.,Ltd.
Analyst – Asset Management / Bangkok Capital Aluance Co.,Ltd.
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
การถือห้ นในบรษท
การถอหุ
ในบริษทั : ไมม
ไม่ มี
กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั : ไม่ มี
จํานวนวาระการดํารงตําแหน่ ง / ปี : 3 วาระ / 7 ปี 8 เดือน
การเขารวมประชุ
มป 2556 : 1.1 เขารวมประชุ
มคณะกรรมการบรษท
การเข้ าร่ วมประชมปี
เข้ าร่ วมประชมคณะกรรมการบริ
ษทั 8 ครง
ครั้ง จาก 8 ครง
ครั้ง
2. เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
ประวัตกิ ารทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่ านมา : ไม่ มี
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล :
นางสาวจันทร์ จริ า แพรรังสี
ตําแหน่ งในบริษทั : กรรมการ
ตาแหนงในบรษท
อายุ :
33 ปี
วุฒิการศึึกษา : ปริ
ป ิญญาโท
โ สาขา Organization change and development
Hawaii Pacific University
ผ่ านการอบรม : Director Accreditation Program (DAP) year 2008 (IOD)
Director Certification Program (DCP) Class 167 / 2012 (IOD)
หลักสู ตรเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร (บจก.ไวท์
ไ ์ เฮอริเทจ)
การสร้ างจิตสํ านึกของพนักงาน ด้ านความปลอดภัยในการทํางาน (บจก.พี.เอ็ม.
ซีี.อคาเดมิิค กรุ๊ป)
เทคนิคการเจรจาต่ อรองอย่ างมืออาชีพ รุ่นที่ 4 (มหาวิทยาลัยธรรมศสาสตร์ )
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ตําแหน่ งงานในปัจจุบนั : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด
ป ตั กิ ารทําํ งาน :
ประวั
มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ชู ไก จํากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบนั
กรรมการผู้จัดการ
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด
2549 - 2556
กรรมการผู้จัดการ
บริษทั เดอะเครน ระยอง จากด
บรษท
จํากัด
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
ประวัติกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
การถือหุ้นในบริษทั : ร้ อยละ 4.44
กิจิ การอืื่นทีอี่ าจทําํ ให้
ใ ้ เกิดิ ความขัดั แย้้ งทางผลประโยชน์
ป โ ์ ต่อบริิษทั : ไไม่่ มี
จํานวนวาระการดํารงตําแหน่ ง / ปี : 1 วาระ / 1 ปี - เดือน
การเข้ าร่ วมประชุ มปี 2556 : เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
ฎ
5 ปี ทีผ่ ่ านมา : ไม่ มี
ประวัตกิ ารทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา
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วาระการประชุม
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
ป าปี 2557
ประจํ
1. ค่ าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ปี 2556
40,000
30,000
20,000
0,000

ปี 2557
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

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

ปี 2556
12,000
10,000
10,000

ปี 2557
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดม
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วาระการประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
ประจําปี 2557 (ตอ)
ประจาป
ต่ อ)
ตอ
3. บําเหน็จกรรมการ
ปี 2556
เมื่อมีการจ่ ายเงินปันผลให้ กบั ผ้ ถือหุ
เมอมการจายเงนปนผลใหกบผู
อห้ น ใหคณะกรรมการจดสรร
ให้ คณะกรรมการจัดสรร
บําเหน็จตามความเหมาะสมให้ กบั กรรมการทุกตําแหน่ ง ทั้งนี้
ผลตอบแทนรวมทงป
ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะตองไมเกนวงเงน
จะต้ องไม่ เกินวงเงิน 5.0
5 0 ลานบาท
ล้ านบาท

ปี 2557
คงเดิม

• กําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่ เกิน 5 ล้ านบาทต่ อปี
• กรรมการทีท่ าํ หน้ าทีม่ ากกว่ า 1 ตําแหน่ งให้ รับค่ าตอบแทนรายเดือนหรื อเบีย้ ประชุม
ตามตําแหน่ งทีส่ ู งกว่ าเพียงตําแหน่ งเดียว
• กรรมการท่ านใดทีไ่ ด้ รับค่ าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ วจะไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน
รายเดือนในฐานะกรรมการอี
ฐ
ก
• กรรมการท่ านใดซึ่งไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมจะไม่ ได้ รับเบีย้ ประชุม
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วาระการประชุุม
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี
ประจําปี 2557
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด
เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อยในรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายชื่ อผู้ลงนาม
ตรวจสอบ ดังต่ อไปนี้
1) นายประวิทย์
วิวรรณธนานุตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรื อ
2) นายบรรจง
พิชญประสาธน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรื อ
3) นายเทอดทอง
เทพมังกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรื อ
ผูู้สอบบัญชีรับอนุุญาตเลขที่ 9429 หรื อ
4) นายไกรสิ ทธิ์
ศิลปมงคลกุลุ
ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสํ านักงานเดียวกัน เป็ นผู้ลงลายมือชื่ อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดง
ความเห็นต่ องบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่ อยแทนผูู้สอบบัญชีดงั กล่ าวได้
พร้ อมเสนอให้ ทปี่ ระชุ มผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั คิ ่ าสอบบัญชีประจําปี 2557 ของ บริษัท ชู ไก จํากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่ อย เป็ นจํานวนเงินไม่ เกิน 2,200,000.00 บาทต่ อปี โดยปรับเพิม่ จากปี ทีผ่ ่ านมาเป็ นเงิน 200,000 บาท
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ค่ าสอบบัญชีประจําปี
บริิษทั

ปี 2556

ปี 2557

1,200,000
1 200 000

1,310,000
1 310 000

บริษทั เดอะเครน เซอรวส
บรษท
เซอร์ วสิ จํจากด
ากัด

230 000
230,000

250 000
250,000

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

220,000
,

250,000
,

บริษทั เดอะเครน ระยอง จํากัด

260,000

300,000

90,000

90,000

2,000,000

2,200,000

บรษท
ไก จากด
บริษทั ชูชไก
จํากัด (มหาชน)

บริษทั เดอะเครน เฮฟวีล่ ฟิ ท์ จํากัด
รวม
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วาระการประชุุม
วาระท่ 12 พจารณาเรองอน
วาระที
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
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ปิ ดการประชุม
ขอให้
ขอใหททุกท่
กทานเดนทางกลบโดย
ทานเดนทางกลบ
านเดินทางกลับโดยสวสด
โดยสวั
โดยสวสดภาพ
สวัสดิภาพ
ภาพ
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