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วันที่ 16 เมษายน 2551
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551

เรียน

ทานผูถือหุน กรรมการ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย :
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550
2. รายงานประจําป 2550 ในรูปแบบ CD-ROM
3. ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระ และประวัติบุคคลเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการเพิ่มเติม
4. ขอบังคับของบริษัท เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
5. หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุนและการมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะจํานวน 3 แบบ
7. ขอมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ)
8. แผนที่สถานที่ประชุม
ดวยคณะกรรมการของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551
(“ที่ประชุมผูถือหุน”) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2
หองประชุม 225 ตั้งอยูเลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 2550 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550
ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 เมื่อวันที่ 15
มีนาคม 2550 ไดบันทึกรายงานการประชุมไวครบถวน จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกลาว
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2550 และรับรองรายงานประจําป

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบการผลการดําเนินงานในรอบป 2550 และ
อนุมัติรายงานประจําปของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฎอยูในรายงานประจําป 2550 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอม
กับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แลว ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นายประวิทย วิวรรณธนานุตร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด โดยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบแลว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมาย
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิจํานวน 9,265,041.95 บาท
เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 463,252.09 บาท หรือรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ รวมเปนเงินสํารองสะสมจํานวน 6,631,111.38
บาทหรือรอยละ 1.47 ของทุนจดทะเบียน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2550
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับการดําเนินงาน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550 มูลคารวม 45,000,000.00 บาท หรือคิดเปนเงินปนผลหุนละ 10 สตางค
ทั้งนี้บริษัทจะหักภาษีหัก ณ ที่จายสําหรับเงินไดจากการไดรับเงินปนผลในอัตรารอยละ 10 โดยกําหนดวันปดสมุดทะเบียน
ผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ
และพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการเพิ่มเติม
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทขอ 22 ซึ่งกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน
สามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม สําหรับปนี้กรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระ จํานวน 3 ทานประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
1) นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2) นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3) นางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ เปนผูมีความรูความสามารถ
อันเปนประโยชนแกบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน อนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนง
ตามวาระทั้ง 3 ทาน ขางตน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติม
คือ
1) นายชํานาญ งามพจนวงศ
2) นายเจษฎา พรหมจาต

ทั้งนี้ บริษัทไดแนบประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ และประวัติบุคคลที่เห็นควรแตงตั้งเปนกรรมการเพิ่มเติม ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2551
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ โดยแยกเปนดังนี้คือ
1. คาตอบแทนรายเดือน
1.1 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000.00 บาท
1.2 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท
2. เบี้ยประชุมตอครั้ง
2.1 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ จายครั้งละ
10,000.00 บาท
2.2 กรรมการ จายครั้งละ 5,000.00 บาท
สําหรับกรรมการที่ทําหนาที่มากกวา 1 ตําแหนง ใหรับคาตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตําแหนงที่สูง
กวาเพียงตําแหนงเดียว และกรรมการซึ่งไมสามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับเบี้ยประชุม
วารที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2551
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท
เอเอ็นเอส
ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยในรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีรายชื่อผูลง
นามตรวจสอบ ดังตอไปนี้
1) นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ
2) นายอธิพงษ อธิพงษสกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 และ/หรือ
3) นายบรรจง
พิชญประสาธน ผสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147
ทั้งนี้ในกรณีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท เอเอ็นเอส ออดิส จํากัด จัดหาผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแทน
ผูสอบบัญชีดังกลาวได
พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2551 ของ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เปนจํานวนเงินไมเกิน
1,600,000.00 บาทตอป
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
...............................................................
บริษัทกําหนดปดสมุดทะเบียนการพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขาประชุม ตั้งแตวันที่ 10 เมษายน 2551 เวลา
12.00 น. เปนตนไป จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกลาวขางตน โดยพรอมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปดใหลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนตั้งแตเวลา 12.25 น.
เปนตนไป

หากผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรด
กรอกรายละเอียดและลงลายชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ไดแนบมาพรอมกันนี้ และใหนําไปยื่นตอประธานกรรมการ
บริษัท หรือผูที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมสามัญผูถือหุนกอนเวลานัดประชุมดวย จักขอบคุณยิ่ง
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนมาเพื่อโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยพรอมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงไชย แพรรังสี)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

