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คําบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551
ของ
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ หองจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส
เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร ถนนพญาไท
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สารบัญ หนังสือคําบอกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551
หนา
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551
¾ คําบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551
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¾ สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1.)
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¾ รายงานประจําป 2550 – 2551 งบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2. และวาระที่ 3.) ตามแนบ
¾ ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผล ประจําป 2551 – 2548
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4.)
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¾ ขอมูลกรรมการทีต่ องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาเปนกรรมการ
ตอไป (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5.)
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¾ ขอมูลการจายคาตอบแทนและสิทธิประโยชนแกคณะกรรมการตางๆ
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)
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¾ ขอมูลผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีประจําป 2551 – 2552
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7.)
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เอกสารประกอบการเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551
¾ การมอบฉันทะและวิธีการลงทะเบียนในการเขารวมประชุมผูถือหุน
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¾ ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551
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¾ สําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
¾ แผนทีต่ ั้งโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส สถานที่จดั ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551
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ที่ กก.ผอ.2551/031
3 ตุลาคม 2551
เรื่อง บอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551
เรียน ทานผูถือหุน
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สง มาดวย 1. เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551
1.1 รายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุนประจําป 2550
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1.)
1.2 รายงานประจําป งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสิ้นสุด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2. และวาระที่ 3.)
1.3 ซองจดหมายสําหรับใสหนังสือมอบฉันทะ และไปรษณียบัตร
1.4 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4.
1.5 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5.
1.6 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6.
1.7 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7.
2. เอกสารประกอบการเขารวมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะ
2.2 การมอบฉันทะในการเขารวมประชุมผูถือหุนและวิธีการลงทะเบียน
2.3 ขั้นตอนการเขารวมประชุม
2.4 สําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
2.5 แผนทีต่ ั้งโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส สถานที่จดั ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551
คณะกรรมการบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด(มหาชน) มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2551 ใหกําหนด
วันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หอง
จามจุรี บอลรูม ชัน้ M โรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร ถนนพญาไท
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึง่ เปนอาคารสวนหนึง่ ของอาคารทีต่ ั้งสํานักงานของบริษัท เพื่อ
พิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระและความเห็นคณะกรรมการดังตอไปนี้
กรรมการผูอํานวยการ โทร.02-620-9000
กก.ผอ.2551031
FM-DOC-005-R02 (วันที่บังคับใช 3/10/2548)

หนา 1 ของจํานวน 7 หนา

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550
วัตถุประสงคและเหตุผล
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 ไดจดั ขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 โดยที่ประชุมได
พิจารณากิจการตางๆ และไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมทัง้ ไดเผยแพรในเว็บไซต ของบริษัทดวยแลว ซึ่งรายงานการ
ประชุมครัง้ ที่กลาว จําเปนตองเสนอใหผูถือหุนพิจารณาความถูกตองรวมกัน โดยมีรายละเอียดของ
รายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หนาที่ 8 - 29
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 มีการบันทึกรายละเอียดของการ
ประชุมไวถูกตองแลว ที่ประชุมผูถือหุนควรรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว
วาระที่ 2. การรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2550-2551 และการจายเงินปนผล
ระหวางกาลเพื่อทราบ
วัตถุประสงคและเหตุผล
ในป 2550-2551 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่สําคัญซึง่ สงผลถึงการดําเนินงานของบริษัท
จึงเห็นควรรายงานใหผูถือหุนทราบ
และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทขอ 31 ซึ่งกําหนดใหที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่
ผานมา และการจายเงินปนผล ทั้งนี้ บริษัทไดจัดทําขอมูลเปดเผยไวในรายงานประจําป 2550 - 2551 (บรรจุ
ในแผนซีดี)และไดจดั สงใหผถู ือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมครั้งนี้แลว
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบป 2550-2551 และการจายเงินปนผล
ระหวางกาลใหผูถือหุนรับทราบ
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
วัตถุประสงคและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และขอบังคับของบริษัท
ขอ 38 และ 40 กําหนดใหบริษัทตองมีการจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ รอบปบัญชี
ของบริษัท พรอมจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบกอนนําเสนอใหผูถือหุน พิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีโดยไมมีเงื่อนไข และรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้ คณะกรรมการของบริษัทแลว
ดังนัน้ ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
กรรมการผูอํานวยการ โทร.02-620-9000
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วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร จายเงินปนผลและบําเหน็จกรรมการ
วัตถุประสงคและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และขอบังคับ
ของบริษทั ขอ 41 กําหนดใหการจายเงินปนผลตองไดรบั อนุมัตจิ ากทีป่ ระชุมผูถือหุน บริษัทตองจัดสรรเงิน
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึง่ ไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนที่กฎหมายกําหนด คือรอยละ
10 ของทุนจดทะเบียน ในปบัญชีตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทมีกําไรสุทธิ
ภายหลังชําระภาษีแลวจํานวน 1,542,575,627.00 บาท (หนึ่งพันหารอยสี่สิบสองลานหาแสนเจ็ดหมื่นหา
พันหกรอยยี่สิบเจ็ดบาทถวน) ซึ่งบริษัทมีเงินสํารองจํานวน 200,000,000.00 บาท (สองรอยลานบาทถวน)
ครบถวนตามกฎหมายแลว จึงไมตองจัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองอีก และจากผลดําเนินงานที่มี
กําไรสุทธิดงั กลาว มีผลใหบริษัทสามารถพิจารณาการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอใหทปี่ ระชุมผูถือหุน พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสุทธิจํานวน 1,542,575,627.00 บาท
(หนึง่ พันหารอยสี่สิบสองลานหาแสนเจ็ดหมื่นหาพันหกรอยยี่สิบเจ็ดบาทถวน) ดังนี้
1. จายเงินปนผลของผลประกอบการปลายงวด ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2551 ใหแกผูถือหุนอีกหุนละ 2.00 บาท (สองบาท) จํานวน 188,629,100 หุน (หนึง่ รอยแปด
สิบแปดลานหกแสนสองหมืน่ เกาพันหนึง่ รอยหุน) เปนเงินรวม 377,258,200.00 บาท (สามรอยเจ็ดสิบ
เจ็ดลานสองแสนหาหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน)
2. เมื่อรวมเงินปนผลระหวางกาลหุน ละ 2.00 บาท (สองบาท) กับเงินปนผลปลายงวดหุน ละ
2.00 บาท (สองบาท) เปนเงินปนผลประจําป 2550 – 2551 รวมหุนละ 4.00 บาท (สี่บาท) จํานวน
188,629,100 หุน (หนึง่ รอยแปดสิบแปดลานหกแสนสองหมืน่ เกาพันหนึง่ รอยหุน) รวมจายเงินปนผลในปนี้
ทั้งสิน้ 754,516,400.00 บาท (เจ็ดรอยหาสิบสี่หาแสนหนึง่ หมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน) ทัง้ นี้ การจายเงิน
ปนผลดังกลาวจายจากกําไรของกิจการทีต่ องเสียภาษีเงินไดนติ ิบคุ คลในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ
3. ปบัญชี 2549 – 2550 บริษัทจายเงินปนผล หุนละ 3.75 บาท (สามบาทเจ็ดสิบหาสตางค)
จํานวน 188,629,100 หุน (หนึ่งรอยแปดสิบแปดลานหกแสนสองหมื่นเกาพันหนึง่ รอยหุน ) เปนเงินทั้งสิน้
707,359,125.00 บาท (เจ็ดรอยเจ็ดลานสามแสนหาหมืน่ เกาพันหนึง่ รอยยี่สิบหาบาทถวน) ปบัญชี 2550 - 2551
ที่เสนอใหพิจารณานี้ บริษัทจะจายเงินปนผลรวมหุนละ 4.00 บาท (สี่บาท) จํานวน 188,629,100 หุน
(หนึง่ รอยแปดสิบแปดลานหกแสนสองหมืน่ เกาพันหนึง่ รอยหุน) เปนเงินทั้งสิน้ รวม 754,516,400.00 บาท
(เจ็ดรอยหาสิบสี่ลานหาแสนหนึ่งหมืน่ หกพันสี่รอยบาทถวน) ซึ่งมากกวาเงินปนผลที่จายในปบัญชี 2549 – 2550
และสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทกําหนดไว
กรรมการผูอํานวยการ โทร.02-620-9000
กก.ผอ.2551031
FM-DOC-005-R02 (วันที่บังคับใช 3/10/2548)

หนา 3 ของจํานวน 7 หนา

4. การจายเงินปนผลจะจายใหแกผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการกําหนดรายชื่อในทะเบียนผูถือหุน
ที่มีสิทธิรับเงินปนผล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2551 โดยงดรับลงทะเบียนการโอนหุน เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุน
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มาตรา 225 ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2551 และจะจายเงินปนผล
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551
5. อนุมตั ิใหจา ยบําเหน็จใหแกคณะกรรมการ เปนเงินจํานวน 7,545,164.00 บาท (เจ็ดลาน
หาแสนสี่หมืน่ หาพันหนึ่งรอยหกสิบสี่บาทถวน) โดยใหคณะกรรมการจัดสรรบําเหน็จจํานวนดังกลาวกันเอง
จํานวนบําเหน็จดังกลาวเปนเงินบําเหน็จอัตราเดียวกับที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ไดอนุมัติ
จํานวน 7,073,591.00 บาท (เจ็ดลานเจ็ดหมื่นสามพันหารอยเกาสิบเอ็ดบาทถวน) ใหแกคณะกรรมการ
ซึ่งคิดเปนรอยละหนึ่งของจํานวนเงินปนผลในป 2550 เชนกัน
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลไมนอยกวา
เงินปนผลที่จายในปที่ผานมา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและโครงการทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต
วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
วัตถุประสงคและเหตุผล
เนื่องจากขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง
กรรมการของบริษัทตองออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม หรือจํานวน 4 ทาน จากจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัททีม่ ีอยูจํานวน 11 ทาน ซึ่งกรรมการที่จะตองออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ไดแก
นายบันเทิง ตันติวทิ ประธานกรรมการ นายปยะพงศ อาจมังกร กรรมการบริหาร นายสุเวทย ธีรวชิรกุล
กรรมการผูอํานวยการ และนายหัชพงศ โภคัย กรรมการ จึงตองเสนอตอผูถือหุน เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผูถือหุนสามารถแตงตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเขารับตําแหนง
ตออีกวาระก็ได
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
แลวเห็นวา กรรมการที่ตองออกตามวาระดังกลาวขางตน มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มีความรูความสามารถ ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของบริษัท สามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัทได เหมาะสมที่จะเปนกรรมการของบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุม
ผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายบันเทิง ตันติวิท นายปยะพงศ อาจมังกร นายสุเวทย ธีรวชิรกุล
และนายหัชพงศ โภคัย เปนกรรมการ โดยเห็นวาการเลือกตั้ง นายบันเทิง ตันติวิท ซึ่งเปนกรรมการใน
บริษัทซึ่งประกอบกิจการเชนเดียวกับบริษัทในฐานะผูแทนของบริษัทและในฐานะสวนตัว และนายสุเวทย
ธีรวชิรกุล ซึ่งเปนกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเชนเดียวกับบริษัทในฐานะผูแทนของบริษัท เปน
กรรมการของบริษัทไมทําใหบริษัทเสียหาย ทั้งนี้ ผูที่กรรมการเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกตั้ง
เขาเปนกรรมการ มีประวัติและคุณสมบัติ ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หนาที่ 31 - 35
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วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท
วัตถุประสงคและเหตุผล
คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑใหคาตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดยอย
ตางๆ อยูในระดับที่เหมาะสม และสอดคลองกับภาระหนาที่ของกรรมการ ที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามความ
คาดหวังของผูม ีสวนไดเสียกลุมตางๆ และเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ซึง่ ทําใหบริษัทตอง
สรรหากรรมการที่มีประสบการณ และมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม รวมทัง้ มีนโยบายที่จะกําหนดคาตอบแทนของ
กรรมการแตละคน ที่สะทอนภาระหนาที่ และความรับผิดชอบของแตละคน ตลอดจนเพื่อเปนการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี ควรมีการทบทวนคาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกป ปจจุบนั
คาตอบแทนของกรรมการเปนไปตามมติทปี่ ระชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการ เห็นควรขอใหที่ประชุมผู
ถือหุนอนุมตั ิเงินคาตอบแทนกรรมการจํานวน 8,000,000.00 บาท (แปดลานบาทถวน) และอนุมตั ิสิทธิ
ประโยชนตางๆ จํานวน 1,600,000.00 บาท (หนึง่ ลานหกแสนบาทถวน) รวมเปนเงินคาตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน จํานวน 9,600,000.00 บาท (เกาลานหกแสนบาทถวน) แกคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนฯ ซึ่งเปนจํานวน
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนคณะกรรมการเทากับจํานวนเดิม ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา
หนาที่ 36
วาระที่ 7. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนสินจางของผูสอบบัญชีประจําป 2551 – 2552
วัตถุประสงคและเหตุผล
ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับบริษัทขอ
39 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท
ทุกป โดยที่ประชุมผูถือหุนอาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมทําหนาที่ตอไปอีกได
ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมตั ิใหแตงตั้งผูสอบบัญชี บริษทั
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ตามรายชื่อดังตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบปบัญชี
ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึง 30 มิถุนายน 2552
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
2. นางนงลักษณ พุมนอย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือ
3. นางสาวรุง นภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3156 และ/หรือ
4. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970
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โดยกําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีเปนเงินจํานวน 1,712,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสน
หนึง่ หมื่นสองพันบาทถวน) การเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและคาตอบแทน ความสัมพันธ และหรือการมี
สวนไดเสียของผูสอบบัญชีกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หนาที่ 37
วาระที่ 8. พิจารณาดําเนินการขออนุญาตออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินรวมไมเกิน 5,000 ลานบาท
มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทตราสาร
: หุนกู
วงเงิน
: ไมเกิน 5,000 ลานบาท
สกุลเงิน
: เงินบาท และ/หรือเงินตราตางประเทศสกุลอื่นที่เทียบเทาเงินบาท
อัตราดอกเบี้ย
: ตามภาวะตลาด
การไถถอนกอนครบกําหนด : เปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขของหุนกูทจี่ ะออกในแตละคราว
วิธีการจัดสรร
: 1. เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ
2. เสนอขายใหแกประชาชน และ/หรือผูล งทุนสถาบัน
3. เสนอขายผูลงทุนโดยไมเฉพาะเจาะจงและ/หรือ เฉพาะเจาะจง
4. เสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวแยกตางหากจากกันก็ได
วัตถุประสงคและเหตุผล
เพื่อรองรับการขยายตัวการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรใหออกหุนกูดังกลาว เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการออก
และเสนอขายหุนกูตอไป
วาระที่ 9. พิจารณาแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3.โดยแกไขวัตถุที่ประสงคจากเดิม 53 ขอ
เปน 54 ขอ โดยเพิ่มวัตถุที่ประสงคของบริษัท ขอ 54. เปนดังนี้

“ขอ 54. ประกอบธุรกิจการใหกูยืมเงินโดยวิธีรับจํานองอสังหาริมทรัพย การรับซื้อ
อสังหาริมทรัพยโดยวิธขี ายฝาก ซึ่งมิไดประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร”
วัตถุประสงคและเหตุผล
เพื่อใหครอบคลุมถึงธุรกิจการใหกูยืมเงินโดยวิธีรับจํานองอสังหาริมทรัพย การรับซื้อ
อสังหาริมทรัพยโดยวิธีขายฝาก ซึ่งมิไดประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรใหเพิม่ วัตถุที่ประสงคของบริษัทอีกหนึ่งขอ เปนขอ 54. ดังกลาวขางตน
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วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
วัตถุประสงคและเหตุผล
ตามแนวทางที่บริษัทไดถือปฏิบัติตลอดมา แมจะไมมีการกําหนดวาระอื่นๆ ไว แตไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมและเรือ่ งอื่นๆ
ตลอดการประชุมโดยใชเวลาพอสมควร สําหรับการประชุมในครัง้ นี้ บริษัทจึงไดเปดเปนวาระเพิ่มเติมไว
ใหแกผูถือหุน แตอยางไรก็ดีหากเปนกรณีที่ผูถือหุนประสงคจะใหมกี ารพิจารณา และลงมติในเรื่องอืน่ ๆ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม จะตองเสนอเขาตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไวใน
มาตรา 105 วรรคสองแหงพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 วา “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จ
ตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได”
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรใหเปดวาระนี้ไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ
โดยไมมีการลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะใหที่ประชุมพิจารณาและลงมติ จะตองดําเนินการตาม
เงื่อนไขของกฎหมาย ตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กลาวขางตน
จึงขอเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กลาวขางตน หากทาน
ประสงคจะแตงตัง้ ใหบคุ คลอืน่ เขารวมประชุมแทน โปรดกรอกขอความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
ตามเอกสารประกอบการเขารวมประชุม
และขอใหผูรับมอบฉันทะมอบหนังสือมอบฉันทะดังกลาวให
พนักงานลงทะเบียนของบริษัทกอนเริ่มการประชุม หากทานประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ
บริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ กรุณาจัดสงหนังสือมอบฉันทะใหบริษัทกอนวันประชุม
โดยซองจดหมายที่แนบมาดวย จะขอบคุณยิ่ง
ทั้งนี้ หากทานผูถือหุนประสงคใหบริษัทจัดเตรียมขอมูลใด เพื่อชี้แจงในที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปนี้ ขอไดโปรดแจงใหบริษัททราบภายในวันจันทรที่ 20 ตุลาคม 2551 ดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายบันเทิง ตันติวิท)
ประธานกรรมการ
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