
บรษิทั ชูไก จาํกดั (มหาชน)
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การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564

วันจนัทรท่ี์ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เวลา 14:30 น.
การประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ถา่ยทอดสด ณ หอ้งประชุม บรษิทั ชูไก จาํกดั (มหาชน)

สาํนกังานใหญ ่เลขท่ี 44/88 หมู่ 1 ตาํบลศีรษะจรเขใ้หญ ่อาํเภอบางเสาธง จงัหวัดสมุทรปราการ



1.  หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจํานวน

หุ้นทีรั่บมอบฉันทะมา

3.  ในการลงคะแนนแต่ละวาระน้ัน เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับ

คะแนนในแต่ละวาระ ขอแจ้งการลงคะแนนดงันี้

3.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ เห็นด้วย กับข้อเสนอแนะ หรือไม่มีความเห็น แสดงเป็น

อย่างอ่ืน ตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่จําเป็นต้อง

ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลเิคช่ันการประชุมแบบอเิลก็ทรอนิกส์

3.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอ ให้

ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลเิคช่ันการประชุมแบบอเิลก็ทรอนิกส์

4. ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอให้กับผู้ร่วมประชุมทราบเป็น

วาระๆ 2

หลกัการออกเสียงและนับคะแนน



5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในทีป่ระชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระน้ันๆ 

ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ถามคําถาม” จากน้ัน

พิมพ์คําถามลงในกล่องข้อความและโปรดรอการติดต่อกลับจาก

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพ่ือเปิดกล้องและไมค์และสอบถามหรือแสดง

ความคิดเห็นในที่ประชุมต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็น กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลก่อนซักถาม และแสดงความ

คดิเห็นทุกคร้ัง

3

หลกัการออกเสียงและนับคะแนน



6. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 7 พิจารณา

อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2564 ซ่ึง

จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม

หมายเหตุ

เน่ืองจากเป็นการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ บริษทัจะดาํเนินการดงันี ้

(1) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอด

ระยะเวลาทีม่กีารประชุมในรูปข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 

(2) จัดเกบ็ข้อมูลจราจรอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลกัฐาน

4

หลกัการออกเสียงและนับคะแนน



วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 

2563 เม่ือวนัที ่30 เมษายน 2563

วาระที ่2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 

2563 และรับรองรายงานประจาํปี

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563
5

วาระการประชุม



วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2563 เป็น

เงินสํารอง ตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการ

ดาํเนินงาน ประจาํปี 2563

วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีค่รบ

กาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ

วาระที ่6 พจิารณารับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษทัใหม่
6

วาระการประชุม



วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ประจาํปี 2564

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่า

สอบบัญชีประจาํปี 2564

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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วาระการประชุม
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คณะกรรมการบริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน)

1. ผศ.ดร.พบูิลย์ ลมิประภัทร ประธานกรรมการ/ กรรมการอสิระ

2. นายธงไชย แพรรังสี รองประธานกรรมการ/กรรมการ

3. นายวชัรินทร์ ดวงดารา กรรมการอสิระ

4. นางวรีะวรรณ บุญขวญั กรรมการอสิระ

5. นายชัชวฏั ภู่พนัธาภักดิ์ กรรมการ

6. น.ส. อุทยัวรรณ เรืองโรจน์วริิยา กรรมการ

7. น.ส. จันทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ

8. น.ส. วนิดา ดาราฉาย กรรมการ/ เลขานุการบริษทั



ความเห็นคณะกรรมการ :  พิจารณาแล้วเห็นว่า

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เม่ือ

วันที่ 30 เมษายน 2563 ได้บันทึกรายงานการประชุม

ไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญ     ผู้ถือ

หุ้นพจิารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจาํปี 2563 เม่ือวนัที ่30 เมษายน 2563

วาระที่

1
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ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้

ถือหุ้นรับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2563  โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน

ประจําปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อม

กับหนังสือเชิญประชุมคร้ังนีแ้ล้ว ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย

ลาํดบัที ่2

พจิารณารับทราบแถลงผลการดาํเนินงาน

ในรอบปี 2563 และรับรองรายงานประจาํปี

วาระที่

2
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รายได้รวม ต้นทุนรวม กาํไรขั้นต้น กาํไรสุทธิ

2562 2563

ผลการดาํเนินงาน ปี 2563 เปรียบเทยีบกบั ปี 2562

จาํนวน (ล้านบาท)
-306.9 / -25.1%

-18.2/-63 %
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รายได้จากการขาย ปี 2563 เปรียบเทยีบ ปี 2562

จาํนวน (ล้านบาท)-135.4 /-37.4%
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รายได้จากการขาย (New) ปี 2563 เปรียบเทยีบ ปี 2562
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รายได้จากการขาย ต้นทุนขาย กาํไรข้ันต้น

2562 2563

จาํนวน (ล้านบาท)
-130.3 /-75.3%

-20.2 / -71.9%
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รายได้จากการขาย (Used) ปี 2563 เปรียบเทยีบ ปี 2562
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2562 2563
จาํนวน (ล้านบาท)

-5.1/ -2.7%

57 / 78.1%
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รายได้จากการให้บริการงานเช่า ขนส่ง และซ่อมแซม  

ปี 2563 เปรียบเทยีบ ปี 2562
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รายได้จากบริการ ต้นทุนบริการ กาํไรขั้นต้น

2562 2563

จาํนวน (ล้านบาท)
-151.6 / -37.4%

-102.4 / -85.7%
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รายได้จากงานฐานราก (ธุรกจิเขม็เจาะ)

ปี 2563 เปรียบเทยีบ ปี 2562
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รายได้จากบริการ ต้นทุนบริการ กาํไรขั้นต้น

2562 2563

จาํนวน (ล้านบาท)

-20.0 / -4.4%

57.4 / 185.4%
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ฐานะการเงนิ ปี  2563 เปรียบเทยีบ ปี 2562
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สินทรัพย์รวม หนีสิ้นรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

2562 2563

จาํนวน (ล้านบาท)
-2.0 /-0.1%

8.9 / 0.8%-11.0 /-0.7%



ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปี

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ และลง

นามรับรองจาก ผู้สอบบัญชี บริษทั พวี ีออดทิ จํากดั และผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้ว 

18

พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จสําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

วาระที่

3



ความเห็นคณะกรรมการ :   ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 56

กาํหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็น

ทุนสํารองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วย

ยอดเงนิขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงิน

สํารองตามกฎหมาย จํานวน 36,671,042.09 บาท หรือ ร้อยละ 

4.84 ของทุนจดทะเบียน  รายละเอยีด ดงันี้
19

พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2563

เป็นเงนิสํารองตามกฎหมาย จาํนวน 2,284,133.66 บาท 

และงดจ่ายเงนิปันผล สําหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2563

วาระที่

4



การจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2563 ดงันี้

กาํไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 45,682,673.25 บาท

เงนิสํารองตามกฎหมาย ณ 1 ม.ค.2563 34,386,908.43 บาท

จดัสรรเพิม่ในคร้ังนี ้(ร้อยละ 5 ) 2,284,133.66  บาท

เงนิสํารองตามกฎหมาย ณ 31 ธ.ค.2563 36,671,042.09 บาท 

หรือร้อยละ 4.84 ของทุนจดทะเบียน
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พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี 2563 (ต่อ)
วาระที่

4



ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ) ตามนโยบายการจ่ายปันผลของ

บริษัท ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี กําหนดว่า บริษัท จะ

จ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไร

สุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกจิการในแต่ละงวดบัญชี หลงัจากหัก

ภาษีเงินได้นิตบุิคคลและเงินสํารองต่างๆ น้ัน แต่เน่ืองจาก บริษัท

ฯ ยังมีความจําเป็นต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกจิการ ในปี 

2564 จึงขออนุมัตงิดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563
21

การงดจ่ายเงนิปันผล สําหรับผลการดาํเนินงาน

ประจําปี 2563

วาระที่

4



กรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง เพ่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกี

วาระหน่ึง

1) นายชัชวฏั ภู่พนัธาภกัดิ์ กรรมการ

2) น.ส.อุทยัวรรณ เรืองโรจน์วริิยา กรรมการ

3) น.ส.วนิดา ดาราฉาย         กรรมการ 

22

พจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ

ทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ

วาระที่

5



23

อายุ 40 ปี

วุฒิการศึกษา Master of Economic Program (Major in Finance Economies)

National Institute of Development Administration (NIDA) 

Bachelor of Engineering (Major in Industrial Engineering),

Kasetsart University

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 162/2019 (IOD)

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี

จาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่ง/ปี 1 วาระ / 11 เดือน 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 คร้ังจาก 10 คร้ัง

ประวตักิารทําผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี

ประวตักิรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระวาระที่

5.1
นายชัชวฏั ภู่พนัธาภกัดิ์
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อายุ 46 ปี

วุฒิการศึกษา Master of Accountancy Degree Chulalongkorn University

Bachelor Degree of Accountancy (Major in Accounting),

Thammasat University

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 162/2019  (IOD)

Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 8 (SET)

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี

จาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่ง/ปี 1 วาระ / 11 เดือน 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 คร้ังจาก 10 คร้ัง

ประวตักิารทําผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี

ประวตักิรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระวาระที ่

5.2
นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วริิยา
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อายุ 53 ปี

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑติ (ภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2005  (IOD)

Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD)

Company Secretary Program (CSP) year 2005 (IOD)

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ บมจ. ชูไก 

การถือหุ้นในบริษทั ร้อยละ 3.71

จาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่ง/ปี 6 วาระ / 15 ปี  11 เดือน 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 10 คร้ังจาก 10 คร้ัง

ประวตักิารทําผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี

ประวตักิรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระวาระที่

5.3
นางสาววนิดา  ดาราฉาย
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วาระที่

6
พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการบริษทัใหม่

กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ลาออกจาก

ตาํแหน่ง และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

นายมกรา โกศัลวติร

เพ่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ
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อายุ 53 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกจิ คณะพาณชิย์ศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2533

ปริญญาโท  บริหารธุรกจิ  คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัซีแอทเทิลแปซิฟิค       

ซีแอทเทิล สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2537

หลกัสูตรผู้แนะนําการลงทุน และหลกัสูตรผู้วางแผนการลงทุน, 

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผ่านการอบรม Core Consulting Practice, IMC Thailand พ.ศ. 2563

Business Strategy Design, IMC Thailand พ.ศ. 2562

การบริหารความเส่ียงองค์กร (Corporate Risk Management),

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, พ.ศ. 2561

หลกัสูตรการวางแผนการเงนิ (CFP) หลกัสูตรที่ 1 – 6, พ.ศ. 2558

CISA, Course Work Level 1, Thammasat University, พ.ศ. 2551

ประวตักิรรมการใหม่วาระที่

6
นายมกรา โกศัลวติร
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ผ่านการอบรม (ต่อ) Globalcorp Credit Game, D.B. Lawrence & Co. Inc., Bangkok, พ.ศ. 2549

การบริหารความเส่ียงด้านสินเช่ือ, ABN Amro WCS Academy, Amsterdam, พ.ศ. 2548

ตลาดทุนกบัการลงทุนในบริษทัจากดั, Lehman Brothers, New York, พ.ศ. 2545

การสัมมนาด้านเทคโนโลย ีคร้ังที ่25, Hambrecht & Quist, San Francisco, พ.ศ. 2540

หลกัสูตรสินเช่ือ (Omega), Citi Bank Training Center, Bangkok, พ.ศ. 2539

หลกัสูตรเจ้าหน้าทีสิ่นเช่ือ ธนาคารกรุงเทพ จากดั (มหาชน) , พ.ศ. 2537

หลกัสูตรผู้ช่วยผู้วางแผนการเงิน, KMC Financial Service Inc, Seattle, พ.ศ. 2536

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี

ประวตักิารทําผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี

ประวตักิรรมการใหม่ (ต่อ)วาระที่

6
นายมกรา โกศัลวติร

28



1. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) ปี 2563 ปี 2564

ประธานกรรมการ 40,000 คงเดมิ

รองประธานกรรมการ และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ
30,000 คงเดมิ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 20,000 คงเดมิ

ประธานกรรมการสรรหา และพจิารณา

ค่าตอบแทน และ

กรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

ไม่มีค่าตอบแทน

รายเดือน

29

พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 

ประจําปี 2564

วาระที่

7
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2. ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง (บาท) ปี 2563 ปี 2564

ประธานกรรมการ 12,000 คงเดมิ

รองประธานกรรมการ และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ
10,000 คงเดมิ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 10,000 คงเดมิ

ประธานกรรมการสรรหา และพจิารณา

ค่าตอบแทน และ

กรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

ไม่มี

ค่าตอบแทน

ไม่มี

ค่าตอบแทน

พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 

ประจําปี 2564 (ต่อ)

วาระที่

7



3. บําเหน็จกรรมการ

ปี 2563 ปี 2564

เ ม่ื อ มี ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล ใ ห้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น  ใ ห้

คณะกรรมการจัดสรรบําเหน็จตามความเหมาะสม

ให้กับกรรมการทุกตําแหน่ง ทั้ งนี้ผลตอบแทน

รวมทั้งปี จะต้องไม่เกนิวงเงิน 5.0 ล้านบาท

คงเดมิ

31

พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 

ประจําปี 2564 (ต่อ)

วาระที่

7



• กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงนิไม่เกนิ 5 ล้านบาทต่อปี 

• กรรมการที่ทําหน้าที่มากกว่า 1 ตําแหน่งให้รับค่าตอบแทนราย

เดือน ตามตาํแหน่งทีสู่งกว่าเพยีงตาํแหน่งเดยีว 

• กรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้วจะ

ไม่ได้รับค่าตอบแทน รายเดือนในฐานะกรรมการอกี 

• กรรมการท่านใดซ่ึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบีย้

ประชุม

32

พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 

ประจําปี 2564 (ต่อ)

วาระที่

7



ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยใน

รอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายช่ือผู้ลงนามตรวจสอบ 

ดงัต่อไปนี้

1) นายประวทิย์ ววิรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 4917 และ/หรือ

2) นายเทอดทอง เทพมงักร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 3787 และ/หรือ

3) นางสาวชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 9622 และ/หรือ 

4) นายบุญเกษม สารกลิน่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 11888

33

พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

กาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564

วาระที่

8



ผู้สอบบัญชีท่านอ่ืน ภายในสํานักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการ

ตรวจสอบ  สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและ

บริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ พร้อมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณา

อนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 ของ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัท

ย่อย เป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 2,840,000.00 บาทต่อปี

34

พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

กาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564

วาระที่

8



ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563 ปี 2564

ค่าสอบบัญชี บริษัท ชูไก จาํกดั (มหาชน) 1,590,000 1,620,000

ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย

 บริษัท เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั

 บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จาํกดั

 บริษัท เดอะเครน ระยอง จาํกดั

 บริษัท เดอะเครน เฮฟวีล่ฟิท์ จาํกดั

1,210,000 1,220,000

รวม 2,800,000 2,840,000
35

ค่าสอบบัญชีประจําปี
วาระที่

8



36

พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ
วาระที่

9



ปิดการประชุม

37

ขอขอบคณุผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแขง็แรง 

ปลอดภยัจากโรคติดต่อ 

และภยนัตรายทัง้ปวง 
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