บริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน)
กำรประชุมสำมัญผ้ ถู อื ห้ ุนประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2562
เวลำ 14:30 น.
1

แผนที่ทางหนีไฟ

2

หลักการออกเสี ยงและนับคะแนน
1. หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสี ยงหนึ่งเสี ยง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ ละท่ านจะมีคะแนนเสี ยงเท่ ากับจานวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจานวนหุ้นที่รับมอบ
ฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ ละวาระนั้น เพื่อให้ เกิดความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนนใน
แต่ ละวาระ ขอแจ้ งการลงคะแนนดังนี้
3.1 ผู้ ถือหุ้ นท่ านใดที่ เห็ นด้ วย กับข้ อเสนอแนะ หรื อไม่ มีความเห็ น แสดงเป็ นอย่ างอื่ น
ตามที่ประธานหรื อคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ ต้องทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน
และไม่ มี ค วามจ าเป็ นต้ อ งยื่ น บั ต รลงคะแนนให้ กับ เจ้ า หน้ า ที่ โดยเจ้ า หน้ าที่ จ ะเก็ บ
รวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่ เห็นด้ วยและงดออกเสี ยงเท่ านั้น
3.2 หากผู้ถือหุ้นท่ านใดมีความเห็น คัดค้ านหรื องดออกเสี ยง ขอ ให้ ทาเครื่ องหมายในบัตร
ลงคะแนน พร้ อมระบุ จานวนหุ้ นที่ ตนถื อรวมกับจานวนหุ้ นที่ ตนได้ รั บ มอบฉั นทะ
และส่ งบัตรลงคะแนนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
4. ผลการนับคะแนนแต่ ละวาระ จะแสดงบนจอให้ กบั ผู้ร่วมประชุมทราบเป็ นวาระๆ
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วาระการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 และ
รับรองรายงานประจาปี

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2561 เป็ นเงินสารอง
ตามกฎหมาย และการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล สาหรั บ ผลการดาเนิ น งาน
ประจาปี 2561
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วาระการประชุม (ต่ อ)
วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออก
จากตาแหน่ งตามวาระ
วาระที่ 6 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก าหนดค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท
ประจาปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี
ประจาปี 2562
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
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คณะกรรมการบริษทั ชู ไก จากัด (มหาชน)
1. ผศ.ดร.พิบูลย์
2. นายธงไชย
3. นายวัชรินทร์
4. นายสุ รินทร์
5. นายทัฬห์
6. นางวีระวรรณ
7. น.ส.จันทร์ จริ า
8. น.ส.วนิดา

ลิมประภัทร
แพรรังสี
ดวงดารา
เปรมอมรกิจ
สิ ริโภคี
บุญขวัญ
แพรรังสี
ดาราฉาย

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ / กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

6

วาระการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี
2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้ วเห็นว่ ารายงานการประชุ มสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้ บันทึกรายงานการ
ประชุ มไว้ ครบถ้ วน จึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุ มดังกล่าว
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วาระการประชุม
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 และ
รับรองรายงานประจาปี
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นรั บทราบการ
แถลงผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 โดยรายละเอียดปรากฏ
อยู่ ใ นรายงานประจ าปี 2561 ที่ ไ ด้ จั ด ส่ งให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ล่ ว งหน้ า พร้ อ มกั บ
หนังสื อเชิญประชุ มครั้งนีแ้ ล้ว ตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 2
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ผลการดาเนินงาน ปี 2561 เปรียบเทียบกับ ปี 2560
จานวน (ล้ านบาท)
1,157.4 -251.7 / -21.7%

1,200
900
600

100%

905.7
100%

-193.7 / -636.9%

230.4
20%

0

-11.2
-1%

รายได้ รวม

2561

80% 101%

300

-300

2560

927.0 916.9

ต้ นทุนขาย

กาไรขั้นต้ น

3%
30.4 -163.3
-18%

กาไรสุ ทธิ
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รายได้ จากการขาย ปี 2561 เปรียบเทียบ ปี 2560
จานวน (ล้ านบาท)

300

200

269.5

261.5 -8.0 /-3.0%

100% 100%

214.4

212.0
79%

2560

2561

82%

-10.3 / -18.0%
100

57.5
21%

0

รายได้ จากขาย

ต้ นทุนขาย

47.2
18%

กาไรขั้นต้ น
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รายได้ จากการขาย (New) ปี 2561 เปรียบเทียบ ปี 2560
จานวน (ล้ านบาท)

250

214.0 -49.7 /-23.2%

200

164.3

150

100%

100%

2560

191.7
138.3

90%

84%

100

3.7 / 16.6%
22.3

50
0

2561

26.0

10% 16%

รายได้ จากขาย

ต้ นทุนขาย

กาไรขั้นต้ น
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รายได้ จากการขาย (Used) ปี 2561 เปรียบเทียบ ปี 2560
จานวน (ล้ านบาท)

120

80

40

41.8 / 75.3%

2560

97.3

76.1

100%
55.5

78%

100%
20.3

รายได้ จากขาย

-14.0 / -39.9%
35.2

37%

0

2561

ต้ นทุนขาย

21.1
63%
22%

กาไรขั้นต้ น
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รายได้ จากบริการเช่ า และขนส่ ง ปี 2561 เปรียบเทียบ ปี 2560
600
500
400
300

529.1 -179.8 / -34.0%
100%

349.3
100%

จานวน (ล้ านบาท)
471.2

373.3

2561

89%
107%

-81.9 / -141.5%

200

57.9

100

11%

0
-100

2560

รายได้ จากบริการ

ต้ นทุนบริการ

-7%
-24.0

กาไรขั้นต้ น
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รายได้ จากงานฐานราก (เข็มเจาะ)ปี 2561 เปรียบเทียบ ปี 2560
จานวน (ล้ านบาท)

400
300
200

336.9

-65.2 / -19.3%
271.7

100%
100%

289.0
180.0 106%
53%

100

2560

2561

-174.2 / -111.0%
156.9

47%

-6%
-17.3

0
-100

รายได้ จากบริการ

ต้ นทุนบริการ

กาไรขั้นต้ น
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รายได้ จากบริการซ่ อม และท่ าเรื อ ปี 2561 เปรียบเทียบ ปี 2560
จานวน (ล้ านบาท)

60

1.3 / 5.9%

40

21.9

20

2560

63.7

80
23.2

291%

2561

40.2
173%

24.8 / 59.3%
-17.0

-41.8

100% 100%

0

-191%

-20

-73%

-40
-60

รายได้ จากบริการ

ต้ นทุนบริการ

กาไรขั้นต้ น
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ฐานะการเงิน ปี 2561 เปรียบเทียบ ปี 2560
จานวน (ล้ านบาท)
2,935.7
3,000

-127.6 /-4.3%

ปี 2560

ปี 2561

2,808.2

35.7 / 2.1%
1,701.3 1,737.0

2,000

-163.3 / -13.2%
1,234.5

1,071.2

1,000
0

สิ นทรัพย์ รวม

หนีส้ ิ นรวม

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
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วาระการประชุม
วาระที่ 3 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม 2561 ซึ่ง
ผ่ านการตรวจสอบ และลงนามรั บรองจาก ผู้สอบบัญชี บริ ษัท พีวี ออดิท
จากัด และผ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
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วาระการประชุม
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติ การจัด สรรกาไรสุ ทธิ ป ระจ าปี 2561 เป็ นเงิ น
สารองตามกฎหมาย จานวน 449,983.72 บาท และการจ่ ายเงิน
ปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561
ความเห็ นคณะกรรมการ : ตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษัทข้ อ 56 กาหนดว่ า
บริษัทต้ องจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่ น้อยกว่ า
ร้ อ ยละ 5 ของก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี หั ก ด้ ว ยยอดเงิ น ขาดทุ น สะสม (ถ้ า มี )
จนกว่ าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ปั จจุ บันบริ ษัทฯ มีเงินสารองตามกฎหมาย จานวน 33,299,293.70 บาท
หรื อ ร้ อยละ 4.40 ของทุนจดทะเบียน รายละเอียด ดังนี้
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วาระการประชุม
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2561 (ต่ อ)
การจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2561 ดังนี้
กาไรสุ ทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินสารองตามกฎหมาย ณ 1 ม.ค.2561
จัดสรรเพิม่ ในครั้งนี้ (ร้ อยละ 5 )
เงินสารองตามกฎหมาย ณ 31 ธ.ค.2561
หรื อร้ อยละ 4.40 ของทุนจดทะเบียน

8,999,674.47 บาท
32,849,309.98 บาท
449,983.72 บาท
33,299,293.70 บาท
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วาระการประชุม
วาระที่ 4 การจ่ ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ (ต่ อ)
ตามนโยบายการจ่ า ยปั น ผลของบริ ษั ท ที่ เ ปิ ดเผยไว้ ใ นรายงานประจ าปี
กาหนดว่ า บริ ษัท จะจ่ ายเงินปั นผลแต่ ละปี ในอัตราไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 50
ของกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ ละงวดบัญชี หลังจากหัก
ภาษีเงินได้ นิติบุคคลและเงินสารองต่ างๆ นั้ น แต่ เนื่ องจาก บริ ษัทฯ ยังมี
ความจาเป็ นต้ องใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ในปี 2562 จึงขออนุมัติ
งดจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2561
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วาระการประชุม
วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนด
ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
กรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ และเสนอให้ ผู้ถือหุ้น
เลือกตั้ง เพื่อเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
1) นายธงไชย
แพรรังสี
CEO และกรรมการ
2) นายวัชรินทร์
ดวงดารา
กรรมการอิสระ
3) นายทัฬห์
สิ ริโภคี
กรรมการอิสระ
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ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล
อายุ
วุฒิการศึกษา
ผ่ านการอบรม
ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน
การถือหุ้นในบริษัท

นายธงไชยแพรรังสี
67 ปี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนนิดาบริหารธุรกิจ
Director Accreditation Program (DAP) 2016(IOD)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และกรรมการ
27.07

จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง / ปี
การเข้ าร่ วมประชุมปี 2561

5 วาระ / 13 ปี 5 เดือน
เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจาก 9 ครั้ง

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่ มี
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ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล

นายวัชรินทร์ ดวงดารา

อายุ

59 ปี

วุฒิการศึกษา

นิติศาสตร์ บัณฑิต (มธ.)
เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร์ )
ผ่ านการอบรม
Director Accreditation Program (DAP) Year 2004 (IOD)
Director Certification Program (DCP) Year 2006 (IOD)
ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่ มี
จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง/ปี
5 วาระ / 12 ปี 7 เดือน
การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2561
เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้งจาก 9 ครั้ง
เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
ไม่ มี
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ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล
อายุ
วุฒิการศึกษา

นายทัฬห์
สิ ริโภคี
58 ปี
Master in Management Asian Institute of Management
เคหพัฒนศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
บัญชีบัณฑิต (ต้ นทุน) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ผ่ านการอบรม

หลักสู ตร ปรอ.(รุ่น23) ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.53)
หลักสู ตร นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program รุ่นที่ 4)
หลักสู ตรผู้บริหารระดับสู ง ด้ านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4 )
Microfinance Appreciation Couse (Philippines)
หลักสู ตรพลังงานสาหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program-EEP) รุ่นที่ 1

ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท ไม่ มี
จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง/ปี 1 วาระ / 1 ปี 11 เดือน
การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2561
เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจาก 9 ครั้ง
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
ไม่ มี
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วาระการประชุม
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประจาปี 2562
1. ค่ าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ปี 2561
40,000
30,000
20,000

ปี 2562
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

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

ปี 2561
12,000
10,000
10,000

ปี 2562
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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วาระการประชุม
วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มัติกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท
ประจาปี 2562 (ต่ อ)
3. บาเหน็จกรรมการ
ปี 2561
ปี 2562
เมื่ อ มี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ ค ณะกรรมการจั ด สรร
บ าเหน็ จ ตามความเหมาะสมให้ กั บ กรรมการทุ ก ต าแหน่ ง ทั้ ง นี้
คงเดิม
ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้ องไม่ เกินวงเงิน 5.0 ล้ านบาท
• กาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่ เกิน 5 ล้ านบาทต่ อปี
• กรรมการที่ทาหน้ าที่มากกว่ า 1 ตาแหน่ งให้ รับค่ าตอบแทนรายเดือน ตามตาแหน่ งที่สูงกว่ า
เพียงตาแหน่ งเดียว
• กรรมการท่ านใดที่ได้ รับค่ าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ วจะไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน
รายเดือนในฐานะกรรมการอีก
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• กรรมการท่ านใดซึ่งไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมจะไม่ ได้ รับเบีย้ ประชุม

วาระการประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี
ประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่ อยในรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายชื่ อผู้ลงนาม
ตรวจสอบ ดังต่ อไปนี้
1) นายประวิทย์
วิวรรณธนานุตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรื อ
2) นายเทอดทอง
เทพมังกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรื อ
3) นางสาวชุตมิ า
วงษ์ ศราพันธ์ ชัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 และ/หรื อ
4) นายบุญเกษม
สารกลิน่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888
ผู้สอบบัญชี ท่านอื่น ภายในสานักงานเดียวกัน เป็ นผู้ลงลายมือชื่ อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และ
แสดงความเห็นต่ องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อยแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่ าวได้
พร้ อมเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตคิ ่ าสอบบัญชีประจาปี 2562 ของ บริษัท ชู ไก จากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่ อย เป็ นจานวนเงินไม่ เกิน 2,800,000.00 บาทต่ อปี เป็ นราคาเท่ ากับปี ที่ผ่านมา
27

ค่ าสอบบัญชีประจาปี
บริษัท

ปี 2561

ปี 2562

1,590,000

1,590,000

บริษัท เดอะเครน เซอร์ วสิ จากัด

480,000

480,000

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด

190,000

190,000

บริษัท เดอะเครน ระยอง จากัด

450,000

450,000

90,000

90,000

2,800,000

2,800,000

บริษัท ชู ไก จากัด (มหาชน)

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลฟิ ท์ จากัด
รวม
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วาระการประชุม
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
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ปิ ดกำรประชุม
ขอให้ ทุกท่ ำนเดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ
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