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ที่ MBK. 028-52/53
23 กันยายน 2552
เรื่ อง บอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552
1.1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2551
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1.)
1.2 รายงานประจําปี งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสิ ้นสุด
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2552
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2. และวาระที่ 3.)
1.3 ซองจดหมายสําหรับใส่หนังสือมอบฉันทะ และไปรษณียบัตร
1.4 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4.
1.5 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5.
1.6 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6.
1.7 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7.
2. เอกสารประกอบการเข้ าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะ
2.2 การมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงทะเบียน
2.3 ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุม
2.4 สําเนาข้ อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
2.5 แผนที่ตงโรงแรมปทุ
ั้
มวัน ปริ๊นเซส สถานที่จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552
คณะกรรมการบริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด(มหาชน) มีมติในการประชุมครัง้ ที่ 3 ปี 52/53 ให้ กําหนด
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ห้ องจามจุรี บอลรูม ชัน้ M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ นอาคารส่วนหนึง่ ของอาคารที่ตงสํ
ั ้ านักงานของบริษัท
เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระและความเห็นคณะกรรมการดังต่อไปนี ้
แผนกงานนิติบคุ คล 02-620-7834
MBK.5253028
FM-DOC-005-R03 (วันที่บงั คับใช้ 18/11/2551)
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วาระที่ 1. รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2551
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2551 ได้ จดั ขึ ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2551 โดยที่ประชุมได้
พิจารณากิจการต่างๆ และได้ จดั ทํารายงานการประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมทังได้
้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของบริษัทด้ วยแล้ ว ซึง่ รายงานการ
ประชุมครัง้ ที่กล่าว จําเป็ นต้ องเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาความถูกต้ องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของ
รายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้ าที่ 8 - 37
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2551 มีการบันทึกรายละเอียดของการ
ประชุมไว้ ถกู ต้ องแล้ ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าว
วาระที่ 2. การรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551-2552 และการจ่ ายเงินปั นผล
ระหว่ างกาลเพื่อทราบ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ในปี 2551 - 2552 บริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สําคัญซึง่ ส่งผลถึงการดําเนินงานของบริษัท
จึงเห็นควรรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ และเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 31 ซึง่ กําหนดให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ที่
ผ่านมา และการจ่ายเงินปั นผล ทังนี
้ ้ บริษัทได้ จดั ทําข้ อมูลเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี 2551 - 2552
(บรรจุในแผ่นซีดี) และได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 - 2552 และการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้ อบังคับของบริษัท
ข้ อ 38 และ 40 กําหนดให้ บริ ษัทต้ องมีการจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ ้นสุด ณ รอบปี บัญชี
ของบริษัท พร้ อมจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบก่อนนําเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2552 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไข และรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทังคณะกรรมการของบริ
้
ษัทแล้ ว
ดังนันที
้ ่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2552
แผนกงานนิติบคุ คล 02-620-7834
MBK.5253028
FM-DOC-005-R03 (วันที่บงั คับใช้ 18/11/2551)
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วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรเงินกําไร จ่ ายเงินปั นผลและบําเหน็จกรรมการ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้ อบังคับ
ของบริษัท ข้ อ 41 กําหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทต้ องจัดสรรเงิน
กําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนที่กฎหมายกําหนด คือร้ อยละ
10 ของทุนจดทะเบียน ในปี บัญชีตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2552 บริษัทมีกําไรสุทธิ
ภายหลังชําระภาษี แล้ วจํานวน 1,093,178,376.00 บาท (หนึง่ พันเก้ าสิบสามล้ านหนึง่ แสนเจ็ดหมื่นแปด
พันสามร้ อยเจ็ดสิบหกบาทถ้ วน) ซึง่ บริ ษัทมีเงินสํารองจํานวน 200,000,000.00 บาท (สองร้ อยล้ านบาท
ถ้ วน) ครบถ้ วนตามกฎหมายแล้ ว จึงไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสํารองอีก และจากผลดําเนินงานที่
มีกําไรสุทธิดงั กล่าว มีผลให้ บริ ษัทสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกําไรสุทธิจํานวน 1,093,178,376.00 บาท
(หนึง่ พันเก้ าสิบสามล้ านหนึง่ แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้ อยเจ็ดสิบหกบาทถ้ วน) ดังนี ้
1. จ่ายเงินปั นผลของผลประกอบการปลายงวด ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 30
มิถนุ ายน 2552 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอีกหุ้นละ 2.25 บาท ( สองบาทยี่สบิ ห้ าสตางค์) จํานวน 188,629,100 หุ้น
(หนึง่ ร้ อยแปดสิบแปดล้ านหกแสนสองหมื่นเก้ าพันหนึง่ ร้ อยหุ้น) เป็ นเงินรวม 424,415,475 บาท (สี่ร้อย
ยี่สบิ สี่ล้านสี่แสนหนึง่ หมื่นห้ าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้ าบาทถ้ วน)
2. เมื่อรวมเงินปั นผลระหว่างกาลหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาทถ้ วน) กับเงินปั นผลปลายงวด
หุ้นละ 2.25 บาท (สองบาทยี่สบิ ห้ าสตางค์) เป็ นเงินปั นผลประจําปี 2551 - 2552 รวมหุ้นละ 4.25 บาท
(สี่บาทยี่สบิ ห้ าสตางค์) จํานวน 188,629,100 หุ้น (หนึง่ ร้ อยแปดสิบแปดล้ านหกแสนสองหมื่นเก้ าพันหนึง่
ร้ อยหุ้น) รวมจ่ายเงินปั นผลในปี นี ้ทังสิ
้ ้น 801,673,675.00 บาท (แปดร้ อยหนึง่ ล้ านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพัน
หกร้ อยเจ็ดสิบห้ าบาทถ้ วน) ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจ่ายจากกําไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลในอัตราร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ
3. ปี บัญชี 2550 - 2551 บริษัทจ่ายเงินปั นผล หุ้นละ 4.00 บาท (สี่บาท) จํานวน
188,629,100 หุ้น (หนึง่ ร้ อยแปดสิบแปดล้ านหกแสนสองหมื่นเก้ าพันหนึง่ ร้ อยหุ้น) เป็ นเงินทังสิ
้ ้น
754,516,400.00 บาท (เจ็ดร้ อยห้ าสิบสี่ล้านห้ าแสนหนึง่ หมื่นหกพันสีร่ ้ อยบาทถ้ วน) ปี บัญชี 2551 - 2552
ที่เสนอให้ พิจารณานี ้ บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลรวมหุ้นละ 4.25 บาท (สี่บาทยี่สบิ ห้ าสตางค์) จํานวน
188,629,100 หุ้น (หนึง่ ร้ อยแปดสิบแปดล้ านหกแสนสองหมื่นเก้ าพันหนึง่ ร้ อยหุ้น) เป็ นเงินทังสิ
้ ้นรวม
801,673,675.00 บาท (แปดร้ อยหนึง่ ล้ านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้ อยเจ็ดสิบห้ าบาทถ้ วน) ซึง่ มากกว่า
เงินปั นผลที่จ่ายในปี บัญชี 2550-2551 และสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่บริษัทกําหนดไว้
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4. การจ่ายเงินปั นผลจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ซึง่ คณะกรรมการกําหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น
ที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล ณ วันที่ 25 กันยายน 2552 วันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 ณ วันที่ 28 กันยายน 2552 และจะจ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
5. อนุมตั ใิ ห้ จา่ ยบําเหน็จให้ แก่คณะกรรมการ เป็ นเงินจํานวน 8,016,736.75 บาท (แปด
ล้ านหนึง่ หมื่นหกพันเจ็ดร้ อยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบห้ าสตางค์) โดยให้ คณะกรรมการจัดสรรบําเหน็จจํานวน
ดังกล่าวกันเอง จํานวนบําเหน็จดังกล่าวเป็ นเงินบําเหน็จอัตราเดียวกับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2551 ได้ อนุมตั จิ ํานวน 7,545,164.00 บาท (เจ็ดล้ านห้ าแสนสี่หมื่นห้ าพันหนึง่ ร้ อยหกสิบสี่บาทถ้ วน) ให้ แก่
คณะกรรมการ ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละหนึง่ ของจํานวนเงินปั นผลที่จ่ายในปี บัญชี 2551 - 2552 เช่นกัน
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริ ษัท บริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่า
เงินปั นผลที่จ่ายในปี ที่ผา่ นมา ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจและโครงการทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต
วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
เนื่ องจากข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กําหนดไว้ ว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้
กรรมการของบริ ษัทต้ องออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึง่ ในสาม หรื อจํานวน 4 ท่าน จากจํานวนกรรมการ
ทังหมดของบริ
้
ษัทที่มีอยู่จํานวน 11 ท่าน ซึ่งกรรมการที่จะต้ องออกตามวาระในการประชุมครัง้ นี ้
ได้ แก่ นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายไพจิตร โรจนวานิช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางประคอง ลีละวงศ์ กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ และนายฉัตรชัย บุณยะอนันต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน จึงต้ องเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตาม
วาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตังกรรมการที
้
่ครบวาระกลับเข้ ารับตําแหน่งต่ออีกวาระก็ได้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แล้ วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวข้ างต้ น มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงาน
ของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริ ษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็ นกรรมการของบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตัง้ นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ นายไพจิตร โรจนวานิช นางประคอง ลีละวงศ์
และนายฉัตรชัย บุณยะอนันต์ เป็ นกรรมการ โดยเห็นว่าการเลือกตัง้ นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ และ
นายฉัตรชัย บุณยะอนันต์ ซึง่ เป็ นกรรมการในบริ ษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริ ษัทในฐานะผู้แทน
ของบริษัท เป็ นกรรมการของบริ ษัทไม่ทําให้ บริษัทเสียหาย
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ทัง้ นี ้ ผู้ที่กรรมการเสนอให้ ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ เข้ าเป็ นกรรมการ มี ประวัติและ
คุณสมบัติ ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้ าที่ 39 - 43
วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ คา่ ตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม และสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามความ
คาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ และเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ทําให้ บริษัทต้ อง
สรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม รวมทังมี
้ นโยบายที่จะกําหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการแต่ละคน ที่สะท้ อนภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน ตลอดจนเพื่อเป็ นการปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดี ควรมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจําทุกปี ปั จจุบนั
ค่าตอบแทนของกรรมการเป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2550 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทังคณะกรรมการ
้
เห็นควรขอให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอนุมตั เิ งินค่าตอบแทนกรรมการจํานวน 8,000,000.00 บาท (แปดล้ านบาทถ้ วน) และอนุมตั สิ ทิ ธิ
ประโยชน์ตา่ งๆ จํานวน 1,600,000.00 บาท (หนึง่ ล้ านหกแสนบาทถ้ วน) รวมเป็ นเงินค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ จํานวน 9,600,000.00 บาท (เก้ าล้ านหกแสนบาทถ้ วน) แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ เป็ นจํานวน
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คณะกรรมการเท่ากับจํานวนเดิม ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา
หน้ าที่ 44
วาระที่ 7. พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนสินจ้ างของผู้สอบบัญชีประจําปี 2552 – 2553
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ตามบทบัญญัตมิ าตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด และข้ อบังคับบริษัท ข้ อ
39 กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
ทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายเดิมทําหน้ าที่ตอ่ ไปอีกได้
ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี บริ ษัท
สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบปี บัญชี
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 มิถนุ ายน 2553

แผนกงานนิติบคุ คล 02-620-7834
MBK.5253028
FM-DOC-005-R03 (วันที่บงั คับใช้ 18/11/2551)

หน้ า 5/7

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ
2. นางนงลักษณ์ พุม่ น้ อย
3. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
4. นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3156 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970

โดยกําหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็ นเงินจํานวน 1,712,000.00 บาท (หนึง่ ล้ านเจ็ด
แสนหนึง่ หมื่นสองพันบาทถ้ วน) การเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ และหรื อ
การมีสว่ นได้ เสียของผู้สอบบัญชีกบั บริ ษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้ าที่ 45
วาระที่ 8. พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท โดยให้ ยกเลิกข้ อความในข้ อ 51 และให้

นําข้ อความในข้ อ 52 มาไว้ ในข้ อ 51 รวมทัง้ ให้ ยกเลิกข้ อบังคับข้ อ 52 ข้ อบังคับของ
บริษัททัง้ หมดจึงมี 51 ข้ อ
จากเดิม
"ข้ อ 51 ในกรณีที่บริ ษัทหรื อบริษัทย่อยตกลงเข้ าทํารายการหรื อรายการเกี่ยวกับการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท หรื อบริษัทย่อยตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ที่ใช้ บงั คับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรื อการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนแล้ วแต่กรณีให้ บริษัทปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ ในเรื่ องนันๆ
้ ด้ วย”
เปลี่ยนเป็ น
"ข้ อ 51 ข้ อบังคับนี ้ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ความเห็นชอบเป็ นต้ นไป”
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
เนื่องจาก พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 ได้
บัญญัตใิ ห้ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันจะกระทําได้ ตอ่ เมื่อได้ รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.จึงได้ ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ บริษัท และบริษัทย่อยต้ องมีข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้ มาจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่
สําคัญของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ซึง่ บริ ษัทได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 51 จึงต้ องยกเลิก
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรให้ แก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัท โดยให้ ยกเลิกข้ อความในข้ อ 51 และให้ นําข้ อความ
ในข้ อ 52 มาไว้ ในข้ อ 51 รวมทังให้
้ ยกเลิกข้ อบังคับข้ อ 52 ข้ อบังคับของบริษัททังหมดจึ
้
งมี 51 ข้ อ
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วาระที่ 9. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ตามแนวทางที่บริ ษัทได้ ถือปฏิบตั ติ ลอดมา แม้ จะไม่มีการกําหนดวาระอื่นๆ ไว้ แต่ได้ เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และแสดงความคิดเห็นทังในเรื
้ ่ องที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมและเรื่ องอื่นๆ
ตลอดการประชุมในเวลาพอสมควร สําหรับการประชุมในครัง้ นี ้ บริษัทจึงได้ เปิ ดเป็ นวาระเพิม่ เติมไว้
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น แต่อย่างไรก็ดีหากเป็ นกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะให้ มีการพิจารณา และลงมติในเรื่ องอื่นๆ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม จะต้ องเสนอเข้ าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึง่ บัญญัตไิ ว้ ใน
มาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จ
ตามวรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้
ทัง้ หมด จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรให้ เปิ ดวาระนี ้ไว้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และ/หรื อแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ
โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ จะต้ องดําเนินการตาม
เงื่อนไขของกฎหมาย ตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้ างต้ น
จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น หากท่าน
ประสงค์จะแต่งตังให้
้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้ อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
ตามเอกสารประกอบการเข้ าร่วมประชุม
และขอให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้
พนักงานลงทะเบียนของบริ ษัทก่อนเริ่ มการประชุม หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ บริษัทก่อนวันประชุม
โดยซองจดหมายที่แนบมาด้ วย
ทังนี
้ ้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ให้ บริษัทจัดเตรี ยมข้ อมูลใด เพื่อชี ้แจงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี นี ้ ขอได้ โปรดแจ้ งให้ บริ ษัททราบภายในวันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2552 ด้ วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายบันเทิง ตันติวิท)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
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