
 

 

ท่ี สบ.(ตท.) 008/2562  
 
        25 เมษายน 2562 
เร่ือง แจง้มติการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
 
เรียน กรรมการผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
 ดว้ยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 
14.30 น. ณ หอ้งประชุม 220-221 ชั้น 2  ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน์ กม. 1 บางนาใต ้บางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260  ซ่ึงมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 28  ราย และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจ านวน 31 ราย รวม
เป็น 59 ราย เป็นจ านวน 439,254,221 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 58.042  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 757,057,874 หุน้ ท่ีประชุม
มีมติดงัน้ี 
 

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์
ดงัน้ี   โดยในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิม 8 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 32,868,871 หุน้ นบัเป็นจ านวนหุน้ท่ีเขา้
ประชุมรวม 488,365,136  หุน้   
เห็นดว้ย 488,365,136 เสียง ร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  เสียง  ร้อยละ      

งดออกเสียง  เสียง  ร้อยละ  

บตัรเสีย เสียง ร้อยละ 

รวม 488,365,136 เสียง  ร้อยละ 100.00  

 
2. รับทราบการแถลงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 และรับรองรายงานประจ าปี  ดว้ยคะแนนเสียงเป็น

เอกฉนัทด์งัน้ี  โดยในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิม 10 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 11,129,030 หุน้ นบัเป็นจ านวน
หุน้ท่ีเขา้ประชุมรวม 499,494,166  หุน้   

 
 
 



 

 

 
 

เห็นดว้ย 499,494,166 เสียง ร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  เสียง  ร้อยละ      

งดออกเสียง  เสียง  ร้อยละ  

บตัรเสีย เสียง ร้อยละ 

รวม 499,494,166 เสียง  ร้อยละ 100.00  

  
3. อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียง

เป็นเอกฉนัทด์งัน้ี โดยในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิม 11 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 59,079 หุน้ นบัเป็นจ านวนหุน้
ท่ีเขา้ประชุมรวม 499,553,245  หุน้   
เห็นดว้ย 499,553,245 เสียง ร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  เสียง  ร้อยละ      

งดออกเสียง  เสียง  ร้อยละ  

บตัรเสีย เสียง ร้อยละ 

รวม 499,553,245 เสียง  ร้อยละ 100.00  

 
4. อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2561  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี  
เห็นดว้ย 499,553,245 เสียง ร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  เสียง  ร้อยละ      

งดออกเสียง  เสียง  ร้อยละ  

บตัรเสีย เสียง ร้อยละ 

รวม 499,553,245 เสียง  ร้อยละ 100.00  



 

 

5. อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

5.1 นายธงไชย แพรรังสี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รองประธานกรรมการและกรรมการ    ดว้ยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉนัทด์งัน้ี  

เห็นดว้ย 499,553,245 เสียง ร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  เสียง  ร้อยละ      

งดออกเสียง  เสียง  ร้อยละ  

บตัรเสีย เสียง ร้อยละ 

รวม 499,553,245 เสียง  ร้อยละ 100.00  

 
5.2 นายวชัรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี  

เห็นดว้ย 499,553,092 เสียง ร้อยละ 99.99 

ไม่เห็นดว้ย 153 เสียง  ร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง  เสียง  ร้อยละ  

บตัรเสีย เสียง ร้อยละ 

รวม 499,553,245 เสียง  ร้อยละ 100.00  

 
5.3 นายทฬัห์ สิริโภคี กรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

เห็นดว้ย 499,553,245 เสียง ร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  เสียง  ร้อยละ      

งดออกเสียง  เสียง  ร้อยละ  

บตัรเสีย เสียง ร้อยละ 

รวม 499,553,245 เสียง  ร้อยละ 100.00  

 



 

 

6. อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2562  โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนดงัน้ี 
10.1 ค่าตอบแทนรายเดือน 

- ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000 บาท  
- รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 30,000.00 บาท  
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท   

10.2 ค่าเบ้ียประชุม 
    -        ประธานกรรมการ คร้ังละ 12,000.00 บาท 
   -         รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ       
              และกรรมการ คร้ังละ 10,000.00 บาท  

10.3 บ าเหน็จกรรมการ 
- เม่ือมีการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาจดัสรรบ าเหน็จตามความ

เหมาะสมใหก้บักรรมการทุกต าแหน่ง แตท่ั้งน้ี ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะตอ้งไม่เกินวงเงิน 
5.0 ลา้นบาท   

   ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี    
เห็นดว้ย 235,554,370 เสียง ร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  เสียง  ร้อยละ      

งดออกเสียง  เสียง  ร้อยละ  

บตัรเสีย เสียง ร้อยละ 

รวม 235,554,370 เสียง  ร้อยละ 100.00  

 
7. อนุมติัแต่งตั้งนายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4917 และ/หรือนายเทอดทอง เทพมงักร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3787 และ/หรือนางสาวชุติมา วงษศ์ราพนัธ์ชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9622  
และ/หรือนายบุญเกษม สารกล่ิน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11888 ผูส้อบบญัชีจากบริษทั พีว ีออดิท จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย ในรอบระยะเวลาบญัชีของปี 2562 หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน  ท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ 
 
โดยอนุมติัค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,800,000.00 บาท ต่อปี ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอดว้ย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี  



 

 

เห็นดว้ย 499,553,245 เสียง ร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  เสียง  ร้อยละ      

งดออกเสียง  เสียง  ร้อยละ  

บตัรเสีย เสียง ร้อยละ 

รวม 499,553,245 เสียง  ร้อยละ 100.00  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                   ขอแสดงความนบัถือ 
              บริษัท ชูไก จ ำกดั (มหำชน) 
  
 
                (นางสาววนิดา ดาราฉาย) 
             กรรมการ 
 


