บริ ษทั ชูไก จํากัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผ้ ถู อื ห้ ุนประจําปี 2559
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559
เวลา 14:30 น.
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แผนทีท่ างหนีไฟ
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หลักการออกเสี ยงและนับคะแนน

1. หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสี ยงหนึ่งเสี ยง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ ละท่ านจะมีคะแนนเสี ยงเท่ ากับจํานวนหุ้นทีต่ นถือรวมกับจํานวนหุ้นที่รับมอบ
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
รวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ทไี่ ม่ เห็นด้ วยและงดออกเสี ยงเท่ านั้น
3.2 หากผู้ถือหุ้นท่ านใดมีความเห็น คัดค้ านหรื องดออกเสี ยง ขอ ให้ ทาํ เครื่ องหมายในบัตร
ลงคะแนน พร้ อมระบุจาํ นวนหุ้นทีต่ นถือรวมกับจํานวนหุ้นทีต่ นได้ รับมอบฉันทะ
และส่ งบัตรลงคะแนนให้ กบั เจ้ าหน้ าทีเ่ พื่อรวบรวมคะแนน
4. ผลการนับคะแนนแต่ ละวาระ จะแสดงบนจอให้ กบั ผู้ร่วมประชุ มทราบเป็ นวาระๆ
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วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2558 และ
รับรองรายงานประจําปี
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2558 เป็ นเงินสํ ารอง
ตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปันผล สํ าหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2558
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วาระการประชุ ม (ต่ อ)
วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออก
จากตําแหน่ งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
ประจําปี 2559
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี
ประจําปี 2559
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
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คณะกรรมการบริษทั ชู ไก จํากัด (มหาชน)
1. ผศ.ดร.พิบูลย์

ลิมประภัทร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

2. นายธงไชย

แพรรังสี

รองประธานกรรมการ / กรรมการ

3. นายวัชรินทร์

ดวงดารา

กรรมการอิสระ

4. นายสุ รินทร์

เปรมอมรกิจ

กรรมการอิสระ

5. นางวีระวรรณ
6. นายเจษฎา

บุญขวัญ
พรหมจาต

กรรมการอิสระ
กรรมการ

7. นายชํานาญ

งามพจนวงศ์

กรรมการ

8. น.ส.อัญญ์ ชิสา

แพรรังสี

กรรมการ

9. น.ส.จันทร์ จริ า

แพรรังสี

กรรมการ

10. น.ส. วนิดา

ดาราฉาย

กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการบริษทั
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วาระการประชุ ม
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้ วเห็นว่ ารายงานการประชุ ม
สามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2558 เมื่ อ วัน ที่ 28 เมษายน 2558 ได้ บัน ทึก
รายงานการประชุ มไว้ ครบถ้ วน จึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุ มสามัญผู้ถือ
หุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่ าว
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วาระการประชุ ม
วาระที่ 2 พิจ ารณารั บ ทราบแถลงผลการดํ า เนิ น งานในรอบปี 2558
และรับรองรายงานประจําปี
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นรับทราบการ
แถลงผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2558 โดยรายละเอียดปรากฏ
อยู่ ใ นรายงานประจําปี 2558 ที่ได้ จัด ส่ งให้ ผ้ ู ถือ หุ้ นล่ ว งหน้ า พร้ อมกับ
หนังสื อเชิญประชุ มครั้งนีแ้ ล้ ว ตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 2

-8

ผลการดําเนินงานปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557
1,200
1,000
800
600

จํานวน (ล้ านบาท)

1,067.7
100%

864.1
100%

-203.6 / -19.1%

2558

719.5 701.5
67% 81%

400

-284.3 / -118.9%

348.1
33%

200

162.6
19%

0
-200

2557

239.1
22%

-45.2
-5%

รายได้ รวม

ต้ นทุนขาย

กําไรขั้นต้ น

กําไรสุ ทธิ
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รายได้ จากการขายปี 2558 เปรียบเทียบ ปี 2557

จํานวน (ล้ านบาท)

500
400
300

402.2
100%

2557

-52.9 / -13.2%
349.3
100%

280.8
70%

200

254.1
73%

100
0

2558

-26.2 / -21.6%

121.4
30%

รายได้ จากขาย

ต้ นทุนขาย

95.2
27%

กําไรขั้นต้ น
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รายได้ จากการขาย (New) ปี 2558 เปรียบเทียบ ปี 2557

จํานวน (ล้ านบาท)

400
300
200

2557

327.4 -67.7 / -20.7%
100%

259.7
100%

252.6
77%

208.1
80%

-23.3 / -31.1%

74.8

100

23%

0

รายได้ จากขาย

2558

ต้ นทุนขาย

51.5
20%

กําไรขั้นต้ น
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รายได้ จากการขาย (Used) ปี 2558 เปรียบเทียบ ปี 2557
100

89.6
74.8

80
60

2557

14.8 / 19.8%

2558

100%

100%

46.0
28.2 51%

40
20
0

จํานวน (ล้ านบาท)

46.5
62%

-2.9 / -6.2%
43.6
49%

38%

รายได้ จากขาย

ต้ นทุนขาย

กําไรขั้นต้ น
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รายได้ จากการให้ บริการปี 2558 เปรียบเทียบ ปี 2557
665.5

600
400

100%

จํานวน (ล้ านบาท)

-150.7 / -22.6%
514.8
100%

441.2
66%

ปี 2557

ปี 2558

450.0
87%

-159.3 / 71.1%
224.2

200
0

34%

64.9
13%

รายได้ จากบริการ

ต้ นทุนบริการ

กําไรขั้นต้ น
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ฐานะการเงินปี 2558 เปรียบเทียบปี 2557
3,000

2,726.2 2,788.5 62.2 / 2.3%

2,500

116.6 / 8.9%

2,000

1,312.2

1,500

1,429.8

จํานวน (ล้ านบาท)
ปี 2557

ปี 2558

-54.4 / -3.8%
1,413.0

1,358.6

1,000
500
0

สิ นทรัพย์ รวม

หนีส้ ิ นรวม

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
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วาระการประชุ ม
วาระที่ 3 พิจ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรอง
งบการเงินของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อย สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการตรวจสอบ และลงนามรั บ รองจาก นายประวิท ย์
วิวรรณธนานุตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4917 แห่ งบริษัท พี
วี ออดิ ท จํ า กั ด โดยผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
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วาระการประชุ ม
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2558 เป็ นเงิน
สํ ารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผล สํ าหรั บผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้ อบังคับบริษัทข้ อ 56 กําหนดว่ าบริษัท
ต้ อ งจัด สรรกํา ไรสุ ท ธิ ป ระจํ า ปี ส่ วนหนึ่ ง ไว้ เ ป็ นทุ น สํ ารองไม่ น้ อยกว่ า
ร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หั กด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ ามี)
จนกว่ าทุนสํ ารองนีจ้ ะมีจํานวนไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ซึ่ งปั จจุ บันบริ ษัทฯ มีเงินสํ ารองตามกฎหมาย จํานวน 31,524,151.37
หรื อร้ อยละ 4.52 ของทุนจดทะเบียน และ
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วาระการประชุ ม
วาระที่ 4 (ต่ อ)
ความเห็นคณะกรรมการ : นโยบายการจ่ ายปันผลของบริษัท ที่เปิ ดเผย
ไว้ ในรายงานประจําปี กําหนดว่ า บริษัท จะจ่ ายเงินปันผลแต่ ละปี ในอัตรา
ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่
ละงวดบัญชี หลังจากหักภาษีเงินได้ นิติบุคคลและเงินสํ ารองต่ างๆ นั้น แต่
ผลประกอบการประจําปี 2558 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษัทมีผล
ขาดทุนสุ ทธิ 13.76 ล้ านบาท และงบการเงินรวมบริษัท มีผลขาดทุนสุ ทธิ
45.19 ล้ านบาท จึงเห็นสมควรงดจัดสรรกําไรสุ ทธิเป็ นเงินสํ ารองตาม
กฎหมาย และงดจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2558
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วาระการประชุ ม
วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีค่ รบกําหนด
ออกจากตําแหน่ งตามวาระ
กรรมการทีค่ รบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ และเสนอให้ ผู้ถือหุ้น
เลือกตั้ง เพื่อเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
1) นายธงไชย
แพรรังสี
2) นายวัชรินทร์
ดวงดารา
3) นายชํานาญ
งามพจนวงศ์
4) นางสาวจันทร์ จริ า แพรรังสี

กรรมการ / รองประธานกรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล
อายุ
วุฒิการศึกษา
ผ่ านการอบรม
ตําแหน่ งงานในปัจจุบัน
ประวัตกิ ารทํางาน

นายธงไชย แพรรังสี
63 ปี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนนิดาบริหารธุรกิจ
Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)
ทีป่ รึกษาผู้บริหาร กรรมการ และรองประธานกรรมการ
ทีป่ รึกษาผู้บริหาร บมจ.ชู ไก
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร บมจ.ชู ไก
กรรมการ บจก. เดอะเครน เซอร์ วสิ
กรรมการ บจก. เดอะเครน เฮฟวีล่ ฟิ ท์
กรรมการ บจก. เดอะเครน ระยอง
กรรมการ บจก. เดอะเครน แหลมฉบัง
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
การถือหุ้นในบริษทั
ร้ อยละ 34.46
จํานวนวาระการดํารงตําแหน่ ง/ปี 4 วาระ / 10 ปี 5 เดือน
การเข้ าร่ วมประชุ ม ปี 2558
เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 ครั้งจาก 8 ครั้ง
ประวัตกิ ารทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่ านมา
ไม่ มี

20

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล
ตําแหน่ งในบริษทั
อายุ
วุฒิการศึกษา

นายวัชรินทร์ ดวงดารา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
56 ปี
นิตศิ าสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( EX-MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )
ผ่ านการอบรม
Director Accreditation Program (DAP) Year 2004 (IOD)
Director Certification Program (DCP) Year 2006 (IOD)
ตําแหน่ งงานในปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการอิสระ
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ประวัตกิ ารทํางาน

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการอิสระ
บมจ. ชู ไก
ทีป่ รึกษากฎหมาย / ทนายความ
กรรมการอิสระ บมจ.เพิม่ สิ น สตีลเวิคส์
กรรมการตรวจสอบ บมจ.คราวน์ เทค แอดวานซ์
การถือหุ้นในบริษทั
ไม่ มี
จํานวนวาระการดํารงตําแหน่ ง / ปี 4 วาระ / 9 ปี 7 เดือน
การเข้ าร่ วมประชุ มปี 2558
เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง
เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง
ประวัตกิ ารทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่ านมา ไม่ มี
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล
อายุ
วุฒิการศึกษา

นายชํานาญ งามพจนวงศ์
55 ปี
ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ผ่ านการอบรม
Director Accreditation Program (DAP) year 2008 (IOD)
Director Certification Program (DCP) year 2012 (IOD)
ตําแหน่ งงานในปัจจุบัน รองประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร / กรรมการ
ประวัตกิ ารทํางาน
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร และกรรมการ บมจ.ชู ไก
ผู้อาํ นวยการอาวุโส ด้ านธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม 3 ธนาคารไทยธนาคาร
ผู้บริหารระดับต้ น ฝ่ ายพัฒนาสิ นเชื่ อ ธนาคารไทยพาณิชย์
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
การถือหุ้นในบริษทั
ไม่ มี
จํานวนวาระการดํารงตําแหน่ ง/ปี 4 วาระ / 7 ปี 11 เดือน
การเข้ าร่ วมประชุ ม ปี 2558
เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง
ประวัตกิ ารทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่ านมา
ไม่ มี

24

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ชื่ อ-ชื่ อสกุล

นางสาวจันทร์ จิรา แพรรังสี

อายุ

35 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขา Organizational change and development
Hawaii Pacific Univercity

ผ่ านการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) year 2006(IOD)
Director Certification Program (DCP) Class 167/2012 (IOD)
หลักสู ตรเจ้ าหน้ าทีค่ วามปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร (บจก.ไวท์ เฮอริเทจ)
การสร้ างจิตสํ านึกของพนักงาน ด้ านความปลอดภัยในการทํางาน
เทคนิคการเจรจาต่ อรองอย่ างมืออาชีพ รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ตําแหน่ งงานในปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บจก. เดอะเครน แหลมฉบัง
ประวัตกิ ารทํางาน

กรรมการ บมจ. ชู ไก
กรรมการผู้จัดการ บจก. เดอะเครน แหลมฉบัง
กรรมการ บจก. เดอะเครน ระยอง
การถือหุ้นในบริษทั
ร้ อยละ 4.44
จํานวนวาระการดํารงตําแหน่ ง/ปี
2 วาระ / 2 ปี 11 เดือน
การเข้ าร่ วมประชุ ม ปี 2558
เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครั้งจาก 8 ครั้ง
ประวัตกิ ารทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่ านมา
ไม่ มี
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วาระการประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
ประจําปี 2559

1. ค่ าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ปี 2558
40,000
30,000
20,000

ปี 2559
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

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

ปี 2558
12,000
10,000
10,000

ปี 2559
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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วาระการประชุ ม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มัติกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
ประจําปี 2559 (ต่ อ)

3. บําเหน็จกรรมการ
ปี 2558
ปี 2559
เมื่ อ มี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ ค ณะกรรมการจั ด สรร
บํ า เหน็ จ ตามความเหมาะสมให้ กั บ กรรมการทุ ก ตํ า แหน่ ง ทั้ ง นี้
คงเดิม
ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้ องไม่ เกินวงเงิน 5.0 ล้ านบาท
• กําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่ เกิน 5 ล้ านบาทต่ อปี
• กรรมการที่ทําหน้ าที่มากกว่ า 1 ตําแหน่ งให้ รับค่ าตอบแทนรายเดือน ตามตําแหน่ งที่สูงกว่ า
เพียงตําแหน่ งเดียว
• กรรมการท่ านใดทีไ่ ด้ รับค่ าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ วจะไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน
รายเดือนในฐานะกรรมการอีก
• กรรมการท่ านใดซึ่งไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ มจะไม่ ได้ รับเบีย้ ประชุ ม
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วาระการประชุ ม
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี
ประจําปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตแิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษทั พีวี ออดิท จํากัด
เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อยในรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายชื่ อผู้ลง
นามตรวจสอบ ดังต่ อไปนี้
1) นายประวิทย์
วิวรรณธนานุตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรื อ
2) นายบรรจง
พิชญประสาธน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรื อ
3) นายเทอดทอง
เทพมังกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรื อ
4) นายไกรสิ ทธิ์
ศิลปมงคลกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรื อ
5) นางสาวชุ ตมิ า
วงษ์ ศราพันธ์ ชัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 หรื อ
ผู้สอบบัญชี ท่านอื่น ภายในสํ านักงานเดียวกัน เป็ นผู้ลงลายมือชื่ อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และ
แสดงความเห็นต่ องบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่ อยแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่ าวได้
พร้ อมเสนอให้ ท่ีประชุ มผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 ของ บริ ษัท ชู ไก จํากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่ อย เป็ นจํานวนเงินไม่ เกิน 2,660,000.00 บาทต่ อปี โดยปรับเพิม่ จากปี ทีผ่ ่ านมาเป็ นเงิน 240,000 บาท
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ค่ าสอบบัญชีประจําปี
บริษทั

ปี 2558

ปี 2559

1,400,000

1,530,000

บริษทั เดอะเครน เซอร์ วสิ จํากัด

300,000

330,000

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

300,000

330,000

บริษทั เดอะเครน ระยอง จํากัด

330,000

380,000

90,000

90,000

2,420,000

2,660,000

บริษทั ชู ไก จํากัด (มหาชน)

บริษทั เดอะเครน เฮฟวีล่ ฟิ ท์ จํากัด
รวม
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วาระการประชุ ม
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
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ปิ ดการประชุม
ขอให้ ทุกท่ านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

-32

