
 

 

 

ที่ สบ (ตท) 003/ 2561 
วันท่ี 15 มีนาคม 2561 

 
 

เรื่อง        : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2561 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
เรียน : กรรมการและผู้จดัการ 
  ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน)(“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 

มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท โดยมีมติส าคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 
1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 
2. รับรองแบบแสดงรายการประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 2560 (แบบ 56-2)  
3. อนุมัติการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 จ านวนเงิน 26,503,172.26 บาท เป็นเงินส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 

ของก าไรสุทธิ จ านวน 1,325,158.61 บาท รวมเป็นเงินส ารองตามกฎหมายสะสม 32,849,309.98 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 3.15 ของทุนจดทะเบียน และมมีติให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

4. อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 เนื่องจากบริษัทยังมีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนในการธุรกิจรับเหมา

ฐานรากเพิ่มขึ้นในปี 2561 และมมีติให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

5. อนุมัติแต่งตั้งนายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ นางสาววนิดา ดาราฉาย นายช านาญ งามพจนวงศ์ และนางสาวจันทร์จิรา 
แพรรังสี  กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ เข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง  และมีมติให้เสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 ทั้งปีที่วงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
ค่าตอบแทนดังน้ี 
6.1  ค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 40,000.00 บาท ส าหรับประธานกรรมการ  
 ค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 30,000.00 บาท ส าหรับรองประธานกรรมการและประธาน  
 คณะกรรมการตรวจสอบ  และเดือนละ 20,000.00 บาท ส าหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  



 

 

6.2 ค่า เบี้ ยประชุมครั้ งละ 12,000.00 บาท ส าหรับประธานกรรมการ และค่ า เบี้ ยประชุมครั้ งละ
 10,000.00 บาท ส าหรับรองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ  
 ตรวจสอบ และกรรมการ  
6.3 เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบ าเหน็จตามความเหมาะสม  
 ให้กับกรรมการทุกต าแหน่ง แต่ทั้งนี้ ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0  ล้านบาท   
 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ      

7. อนุมัติแต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4917  และ/หรือนายเทอดทอง เทพมังกร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3787 และ/หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 หรือ
ผู้สอบบัญชีอื่นภายในส านักงานเดียวกัน จากบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ใน
รอบระยะเวลาบัญชีของปี 2561 โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 
2,800,0000.00 บาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2561  เพือ่พิจารณาอนุมัติ 

8. มีมติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. สถานที่จัดประชุม 
ณ ห้องประชุม 214-215 ช้ัน 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวง
บางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 ทั้งนี้บริษัทจะก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 (Record Date)  ในวันที่ 2  เมษายน  2561  
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2560 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 และรับรองรายงานประจ าปี  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 
 ธันวาคม 2560 

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปัน 
 ผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 



 

 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
                                                                                       ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                  บริษัท ชูไก จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
                               ( นางสาววนิดา   ดาราฉาย )                                                                                                              
                             กรรมการ                      

                                                                                                            


