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ท่ี   MBK. 028-52/53 

 23    กนัยายน   2552 
 

เร่ือง บอกกลา่วเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น  

 บริษัท เอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.  เอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 

1.1 รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2551 

       (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1.) 

    1.2 รายงานประจําปี  งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุสิน้สดุ     

     ณ วนัท่ี  30  มิถนุายน  2552 

     (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี  2.  และวาระท่ี  3.) 

 1.3 ซองจดหมายสําหรับใสห่นงัสือมอบฉนัทะ และไปรษณียบตัร 

 1.4 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี  4. 

    1.5      เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5. 

   1.6 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี  6. 

    1.7 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี  7. 

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชมุ  2.     

   2.1 หนงัสือมอบฉนัทะ 

   2.2 การมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและวิธีการลงทะเบียน 

   2.3 ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ 

   2.4 สําเนาข้อบงัคบัเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  บริษัท  เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) 

แผนท่ีตัง้โรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส สถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2552    2.5 
 

   คณะกรรมการบริษัท เอ็ม บี เค จํากดั(มหาชน) มีมตใินการประชมุครัง้ท่ี 3 ปี 52/53 ให้กําหนด

วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552    ในวนัพฤหสับดีท่ี  29  ตลุาคม  2552   เวลา 14.00 นาฬิกา    

ณ ห้องจามจรีุ บอลรูม  ชัน้ M  โรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส    เลขท่ี 444 อาคารเอ็ม บ ีเค เซน็เตอร์  ถนนพญาไท  

แขวงวงัใหม ่  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  ซึง่เป็นอาคารสว่นหนึง่ของอาคารท่ีตัง้สํานกังานของบริษัท 

เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระและความเห็นคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1.   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2551 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล    

    การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2551  ได้จดัขึน้ในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2551 โดยท่ีประชมุได้

พิจารณากิจการตา่งๆ และได้จดัทํารายงานการประชมุสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย    และกระทรวง 

พาณิชย์  ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของบริษัทด้วยแล้ว ซึง่รายงานการ

ประชมุครัง้ท่ีกลา่ว จําเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาความถกูต้องร่วมกนั โดยมีรายละเอียดของ

รายงานการประชมุ ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าท่ี 8 - 37 
  ความเหน็คณะกรรมการ 
   เห็นวา่ รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2551 มีการบนัทกึรายละเอียดของการ

ประชมุไว้ถกูต้องแล้ว ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักลา่ว 
 
วาระที่ 2.   การรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551-2552  และการจ่ายเงนิปันผล 

ระหว่างกาลเพื่อทราบ 
  วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  ในปี 2551 - 2552 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ท่ีสําคญัซึง่สง่ผลถึงการดําเนินงานของบริษัท   

จงึเห็นควรรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ   และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 31  ซึง่กําหนดให้ท่ี

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี พงึรับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ี

ผา่นมา  และการจ่ายเงินปันผล   ทัง้นี ้บริษัทได้จดัทําข้อมลูเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 2551 - 2552 

(บรรจใุนแผน่ซีดี) และได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว  
  ความเหน็คณะกรรมการ  

  เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 - 2552  และการจ่ายเงินปันผล 

ระหวา่งกาลให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  
 

วาระที่ 3.   พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552  
  วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 112    และข้อบงัคบัของบริษัท 

ข้อ 38 และ 40 กําหนดให้บริษัทต้องมีการจดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ฉบบัสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชี

ของบริษัท พร้อมจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบก่อนนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตั ิ
   ความเหน็คณะกรรมการ  

  งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ฉบบัสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2552  ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชีโดยไมมี่เง่ือนไข และรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้คณะกรรมการของบริษัทแล้ว 

ดงันัน้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นควรอนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ฉบบัสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2552  
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วาระที่ 4.   พจิารณาอนุมัตจิัดสรรเงนิกาํไร จ่ายเงนิปันผลและบาํเหน็จกรรมการ 
  วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบั

ของบริษัท ข้อ 41 กําหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทต้องจดัสรรเงิน

กําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารอง ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงิน

ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่จํานวนท่ีกฎหมายกําหนด  คือร้อยละ 

10 ของทนุจดทะเบียน ในปีบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2551  ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2552  บริษัทมีกําไรสทุธิ 

ภายหลงัชําระภาษีแล้วจํานวน 1,093,178,376.00 บาท (หนึง่พนัเก้าสบิสามล้านหนึง่แสนเจ็ดหม่ืนแปด

พนัสามร้อยเจ็ดสบิหกบาทถ้วน) ซึง่บริษัทมีเงินสํารองจํานวน 200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาท

ถ้วน) ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว    จงึไมต้่องจดัสรรกําไรสทุธิไว้เป็นทนุสํารองอีก และจากผลดําเนินงานท่ี

มีกําไรสทุธิดงักลา่ว มีผลให้บริษัทสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้  
  ความเหน็คณะกรรมการ  
  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรรเงินกําไรสทุธิจํานวน 1,093,178,376.00  บาท 

(หนึง่พนัเก้าสบิสามล้านหนึง่แสนเจ็ดหม่ืนแปดพนัสามร้อยเจ็ดสบิหกบาทถ้วน) ดงันี ้

  1.  จ่ายเงินปันผลของผลประกอบการปลายงวด ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม  2552   ถงึวนัท่ี  30  

มิถนุายน 2552 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นอีกหุ้นละ 2.25 บาท ( สองบาทย่ีสบิห้าสตางค์) จํานวน 188,629,100 หุ้น 

(หนึง่ร้อยแปดสบิแปดล้านหกแสนสองหม่ืนเก้าพนัหนึง่ร้อยหุ้น)  เป็นเงินรวม  424,415,475  บาท (ส่ีร้อย

ย่ีสบิส่ีล้านส่ีแสนหนึง่หม่ืนห้าพนัส่ีร้อยเจ็ดสบิห้าบาทถ้วน)         

2. เม่ือรวมเงินปันผลระหวา่งกาลหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาทถ้วน) กบัเงินปันผลปลายงวด

หุ้นละ 2.25 บาท (สองบาทย่ีสบิห้าสตางค์)  เป็นเงินปันผลประจําปี 2551 - 2552  รวมหุ้นละ 4.25 บาท 

(ส่ีบาทย่ีสบิห้าสตางค์) จํานวน 188,629,100 หุ้น  (หนึง่ร้อยแปดสบิแปดล้านหกแสนสองหม่ืนเก้าพนัหนึง่

ร้อยหุ้น) รวมจ่ายเงินปันผลในปีนีท้ัง้สิน้ 801,673,675.00 บาท (แปดร้อยหนึง่ล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนสามพนั

หกร้อยเจ็ดสบิห้าบาทถ้วน) ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจา่ยจากกําไรของกิจการท่ีต้องเสียภาษีเงินได้

นิตบิคุคลในอตัราร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิ 

3. ปีบญัชี 2550 - 2551 บริษัทจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 4.00 บาท (ส่ีบาท) จํานวน 

188,629,100 หุ้น (หนึง่ร้อยแปดสบิแปดล้านหกแสนสองหม่ืนเก้าพนัหนึง่ร้อยหุ้น) เป็นเงินทัง้สิน้ 

754,516,400.00 บาท (เจ็ดร้อยห้าสบิส่ีล้านห้าแสนหนึง่หม่ืนหกพนัส่ีร้อยบาทถ้วน) ปีบญัชี 2551 - 2552 

ท่ีเสนอให้พิจารณานี ้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลรวมหุ้นละ 4.25 บาท (ส่ีบาทย่ีสบิห้าสตางค์) จํานวน 

188,629,100 หุ้น (หนึง่ร้อยแปดสบิแปดล้านหกแสนสองหม่ืนเก้าพนัหนึง่ร้อยหุ้น) เป็นเงินทัง้สิน้รวม 

801,673,675.00 บาท (แปดร้อยหนึง่ล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนสามพนัหกร้อยเจ็ดสบิห้าบาทถ้วน) ซึง่มากกวา่

เงินปันผลท่ีจ่ายในปีบญัชี 2550-2551 และสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษัทกําหนดไว้ 
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4. การจ่ายเงินปันผลจะจา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้น  ซึง่คณะกรรมการกําหนดรายช่ือในทะเบียนผู้ ถือหุ้น

ท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล ณ วนัท่ี 25 กนัยายน 2552 วนังดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น

ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มาตรา 225   ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 2552    และจะจ่ายเงินปันผล

ในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2552 

5. อนมุตัใิห้จา่ยบําเหน็จให้แก่คณะกรรมการ  เป็นเงินจํานวน 8,016,736.75 บาท (แปด

ล้านหนึง่หม่ืนหกพนัเจ็ดร้อยสามสบิหกบาทเจ็ดสบิห้าสตางค์) โดยให้คณะกรรมการจดัสรรบําเหน็จจํานวน

ดงักลา่วกนัเอง จํานวนบําเหน็จดงักลา่วเป็นเงินบําเหน็จอตัราเดียวกบัท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2551 ได้อนมุตัจํิานวน 7,545,164.00 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนส่ีหม่ืนห้าพนัหนึง่ร้อยหกสบิส่ีบาทถ้วน) ให้แก่

คณะกรรมการ  ซึง่คดิเป็นร้อยละหนึง่ของจํานวนเงินปันผลท่ีจ่ายในปีบญัชี 2551 - 2552 เช่นกนั  

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า

เงินปันผลท่ีจ่ายในปีท่ีผา่นมา  ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกิจและโครงการทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต  
 

วาระที่ 5.  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ    
   วัตถุประสงค์และเหตุผล  
   เน่ืองจากข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ 

กรรมการของบริษัทต้องออกจากตําแหนง่เป็นจํานวนหนึง่ในสาม หรือจํานวน 4 ทา่น จากจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดของบริษัทท่ีมีอยู่จํานวน  11  ท่าน  ซึ่งกรรมการท่ีจะต้องออกตามวาระในการประชุมครัง้นี ้

ได้แก่  นายศภุเดช  พนูพิพฒัน์  รองประธานกรรมการ    และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    

นายไพจิตร  โรจนวานิช  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  นางประคอง ลีละวงศ์  กรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบ  และนายฉตัรชยั บณุยะอนนัต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน จงึต้องเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม

วาระ  โดยผู้ ถือหุ้นสามารถแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบวาระกลบัเข้ารับตําแหน่งตอ่อีกวาระก็ได้ 
 ความเหน็คณะกรรมการ  
 คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

แล้วเห็นวา่ กรรมการท่ีต้องออกตามวาระดงักลา่วข้างต้น  มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัท

มหาชนจํากดั  พ.ศ.2535  มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบัการดําเนินงาน

ของบริษัท  สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษัทได้  เหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัท   จงึขอเสนอท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้  นายศภุเดช   พนูพิพฒัน์   นายไพจิตร  โรจนวานิช    นางประคอง   ลีละวงศ์    

และนายฉัตรชยั  บุณยะอนนัต์  เป็นกรรมการ     โดยเห็นว่าการเลือกตัง้ นายศภุเดช  พูนพิพฒัน์   และ

นายฉัตรชยั  บณุยะอนนัต์   ซึง่เป็นกรรมการในบริษัทท่ีประกอบกิจการเช่นเดียวกบับริษัทในฐานะผู้แทน

ของบริษัท เป็นกรรมการของบริษัทไมทํ่าให้บริษัทเสียหาย    
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ทัง้นี  ้ผู้ ท่ีกรรมการเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการ มีประวัติและ

คณุสมบตั ิ ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าท่ี  39 - 43 
 

วาระที่ 6.  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท 
  วัตถุประสงค์และเหตุผล  

   คณะกรรมการมีนโยบายและหลกัเกณฑ์ให้คา่ตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ย

ตา่งๆ อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีของกรรมการ ท่ีต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามความ

คาดหวงัของผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  ซึง่ทําให้บริษัทต้อง

สรรหากรรมการท่ีมีประสบการณ์ และมีคณุสมบตัเิหมาะสม รวมทัง้มีนโยบายท่ีจะกําหนดคา่ตอบแทนของ

กรรมการแตล่ะคน ท่ีสะท้อนภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบของแตล่ะคน ตลอดจนเพ่ือเป็นการปฏิบตัิ

ตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ควรมีการทบทวนคา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจําทกุปี ปัจจบุนั

คา่ตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2550  เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม  2550   
 ความเหน็คณะกรรมการ 

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  รวมทัง้คณะกรรมการ  เห็นควรขอให้ท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นอนมุตัเิงินคา่ตอบแทนกรรมการจํานวน 8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)  และอนมุตัสิทิธิ

ประโยชน์ตา่งๆ จํานวน 1,600,000.00 บาท (หนึง่ล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินคา่ตอบแทนและสทิธิ

ประโยชน์ จํานวน 9,600,000.00 บาท (เก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการ  คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กบัคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ซึง่เป็นจํานวน

คา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์คณะกรรมการเทา่กบัจํานวนเดมิ ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา  

หน้าท่ี 44 
 

วาระที่ 7.   พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจาํปี 2552 – 2553 
  วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  ตามบทบญัญตัมิาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั  และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 

39  กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัท

ทกุปี โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดมิทําหน้าท่ีตอ่ไปอีกได้ 
  ความเหน็คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 

   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท 

สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั  ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชี

ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 มถินุายน  2553 
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   1. นายโสภณ เพิ่มศริิวลัลภ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3182 และ/หรือ 

   2. นางนงลกัษณ์ พุม่น้อย  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4172 และ/หรือ 

   3. นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3156 และ/หรือ 

 4. นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3970 
 

  โดยกําหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีเป็นเงินจํานวน 1,712,000.00 บาท (หนึง่ล้านเจ็ด

แสนหนึง่หม่ืนสองพนับาทถ้วน)  การเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและคา่ตอบแทน ความสมัพนัธ์ และหรือ

การมีสว่นได้เสียของผู้สอบบญัชีกบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั

บคุคลดงักลา่ว ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา  หน้าท่ี 45 
 

วาระที่ 8.  พจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อ  51  และให้
นําข้อความในข้อ 52  มาไว้ในข้อ 51 รวมทัง้ให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 52  ข้อบังคับของ
บริษัททัง้หมดจงึมี 51 ข้อ 
จากเดมิ  
"ข้อ 51  ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอ่ยตกลงเข้าทํารายการหรือรายการเก่ียวกบัการได้มาหรือ 

จําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ยตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ท่ีใช้บงัคบักบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแตก่รณีให้บริษัทปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ี

ประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย” 
เปล่ียนเป็น 
"ข้อ 51 ข้อบงัคบันีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใิห้ความเห็นชอบเป็นต้นไป” 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 เน่ืองจาก พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี  4) พ.ศ. 2551  มาตรา  89/12  ได้

บญัญตัใิห้การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะกระทําได้ตอ่เม่ือได้รับอนญุาตจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว สํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.จงึได้ยกเลกิหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดให้บริษัท และบริษัทยอ่ยต้องมีข้อบงัคบัเก่ียวกบัการ

ขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ท่ี

สําคญัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัทได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 51 จงึต้องยกเลกิ 
 ความเหน็คณะกรรมการ    

 เห็นควรให้แก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัของบริษัท โดยให้ยกเลกิข้อความในข้อ 51 และให้นําข้อความ 

ในข้อ 52  มาไว้ในข้อ 51 รวมทัง้ให้ยกเลกิข้อบงัคบัข้อ 52  ข้อบงัคบัของบริษัททัง้หมดจงึมี 51 ข้อ 
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วาระที่ 9.  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  วัตถุประสงค์และเหตุผล  

  ตามแนวทางท่ีบริษัทได้ถือปฏิบตัติลอดมา แม้จะไมมี่การกําหนดวาระอ่ืนๆ ไว้  แตไ่ด้เปิด 

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และแสดงความคดิเห็นทัง้ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุและเร่ืองอ่ืนๆ  

ตลอดการประชมุในเวลาพอสมควร สําหรับการประชมุในครัง้นี ้   บริษัทจงึได้เปิดเป็นวาระเพิม่เตมิไว้ 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้น แตอ่ยา่งไรก็ดีหากเป็นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณา และลงมตใินเร่ืองอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ จะต้องเสนอเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมายซึง่บญัญตัไิว้ใน 

มาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 วา่ “เม่ือท่ีประชมุพิจารณาเสร็จ

ตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้

ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้” 
ความเหน็คณะกรรมการ   

 เห็นควรให้เปิดวาระนีไ้ว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ/หรือแสดงความคดิเห็นในเร่ืองตา่งๆ 

โดยไมมี่การลงมต ิ แตห่ากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะให้ท่ีประชมุพิจารณาและลงมต ิ จะต้องดําเนินการตาม

เง่ือนไขของกฎหมาย ตามมาตรา 105 วรรคสอง ท่ีกลา่วข้างต้น 

   จงึขอเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั  เวลา  และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น  หากทา่น

ประสงค์จะแตง่ตัง้ให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน   โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

ตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชมุ    และขอให้ผู้ รับมอบฉนัทะมอบหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วให้

พนกังานลงทะเบียนของบริษัทก่อนเร่ิมการประชมุ หากทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของ

บริษัทตามรายช่ือท่ีปรากฏในหนงัสือมอบฉนัทะ    กรุณาจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะให้บริษัทก่อนวนัประชมุ

โดยซองจดหมายท่ีแนบมาด้วย  
 

   ทัง้นี ้ หากทา่นผู้ ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทจดัเตรียมข้อมลูใด เพ่ือชีแ้จงในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปีนี ้ ขอได้โปรดแจ้งให้บริษัททราบภายในวนัจนัทร์ท่ี  19  ตลุาคม  2552  ด้วย  จกัขอบคณุยิ่ง 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                         
 

(นายบนัเทิง   ตนัตวิิท) 

ประธานกรรมการ 

บริษัท  เอ็ม บ ีเค  จํากดั (มหาชน) 
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