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ที่   กก.ผอ.2551/031  

 3    ตุลาคม   2551 

เรื่อง บอกกลาวเชิญประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2551 

เรียน ทานผูถือหุน  

 บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

สิ่งที่สงมาดวย 1.  เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 

1.1 รายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2550 

       (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1.) 

    1.2 รายงานประจําป  งบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุส้ินสุด     

     ณ วันที่  30  มิถุนายน  2551 

     (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่  2.  และวาระที ่ 3.) 

 1.3 ซองจดหมายสําหรับใสหนงัสือมอบฉันทะ และไปรษณียบัตร 

 1.4 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่  4. 

    1.5      เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5. 

   1.6 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่  6. 

    1.7 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่  7. 

 2.     เอกสารประกอบการเขารวมประชุม 

   2.1 หนงัสือมอบฉันทะ 

   2.2 การมอบฉันทะในการเขารวมประชุมผูถือหุนและวิธีการลงทะเบียน 

   2.3 ข้ันตอนการเขารวมประชุม 

   2.4 สําเนาขอบังคบัเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน  บริษัท  เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

   2.5 แผนท่ีตั้งโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส สถานที่จดัประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2551 
 

   คณะกรรมการบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด(มหาชน) มีมติในการประชมุครั้งที ่ 9/2551 ใหกําหนด

วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551  ในวันองัคารที ่ 28  ตลุาคม  2551  เวลา 14.00  นาฬิกา  ณ หอง

จามจรุ ีบอลรมู ชัน้ M  โรงแรมปทุมวัน ปริน๊เซส    เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค เซน็เตอร   ถนนพญาไท  

แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรงุเทพมหานคร  ซึง่เปนอาคารสวนหนึง่ของอาคารทีต่ั้งสํานักงานของบรษัิท เพ่ือ

พิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระและความเห็นคณะกรรมการดังตอไปน้ี 
กรรมการผูอํานวยการ โทร.02-620-9000    

กก.ผอ.2551031 

FM-DOC-005-R02 (วันท่ีบังคับใช 3/10/2548)                              หนา 1  ของจํานวน   7  หนา 



วาระที ่1.   รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 
 วัตถุประสงคและเหตุผล    

    การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550  ไดจดัข้ึนในวันที ่ 31 ตุลาคม 2550 โดยที่ประชุมได

พิจารณากิจการตางๆ และไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    และกระทรวง 

พาณิชย  ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมทัง้ไดเผยแพรในเว็บไซต ของบริษัทดวยแลว ซึ่งรายงานการ

ประชุมครัง้ที่กลาว จําเปนตองเสนอใหผูถือหุนพิจารณาความถูกตองรวมกัน โดยมีรายละเอียดของ

รายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หนาที ่ 8 - 29 
  ความเห็นคณะกรรมการ 
   เห็นวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 มีการบันทึกรายละเอียดของการ

ประชุมไวถูกตองแลว ที่ประชุมผูถือหุนควรรบัรองรายงานการประชุมครั้งดงักลาว 
 

วาระที ่2.   การรายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบป 2550-2551  และการจายเงินปนผล 
ระหวางกาลเพื่อทราบ 

  วัตถุประสงคและเหตุผล  
  ในป 2550-2551 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่สําคญัซึง่สงผลถึงการดําเนินงานของบริษัท   

จึงเหน็ควรรายงานใหผูถือหุนทราบ   และเพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทขอ 31 ซึ่งกําหนดใหที่

ประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่

ผานมา  และการจายเงินปนผล   ทั้งนี้ บริษัทไดจัดทําขอมูลเปดเผยไวในรายงานประจําป 2550 - 2551 (บรรจุ

ในแผนซดีี)และไดจดัสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชมุครั้งนี้แลว  
  ความเห็นคณะกรรมการ  

  เห็นควรรายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบป 2550-2551  และการจายเงินปนผล 

ระหวางกาลใหผูถือหุนรับทราบ  
 

วาระที ่3.   พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551  
  วัตถุประสงคและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112    และขอบังคับของบริษัท 

ขอ 38 และ 40 กําหนดใหบริษัทตองมีการจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุ ฉบับส้ินสุด ณ รอบปบัญชี

ของบริษัท พรอมจัดใหผูสอบบัญชตีรวจสอบกอนนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัต ิ
   ความเห็นคณะกรรมการ 

  งบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุ ฉบับส้ินสดุ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2551  ซึ่งไดผานการตรวจสอบจาก

ผูสอบบญัชโีดยไมมีเงื่อนไข และรบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้คณะกรรมการของบริษัทแลว 

ดงันัน้ที่ประชมุผูถือหุนควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับส้ินสุด ณ วันที ่30 มิถุนายน 2551 
  
กรรมการผูอํานวยการ โทร.02-620-9000    
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วาระที ่4.   พิจารณาอนมัุติจัดสรรเงินกําไร จายเงินปนผลและบําเหน็จกรรมการ 
  วัตถุประสงคและเหตุผล  
  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และขอบังคับ

ของบริษัท ขอ 41 กําหนดใหการจายเงนิปนผลตองไดรบัอนมัุตจิากทีป่ระชุมผูถือหุน บริษัทตองจัดสรรเงนิ

กําไรสุทธิประจําปสวนหนึง่ไวเปนทนุสํารอง ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนที่กฎหมายกําหนด คือรอยละ 

10 ของทุนจดทะเบียน ในปบัญชตีั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2550  ถึงวันที ่30 มิถุนายน 2551  บริษัทมีกําไรสุทธิ 

ภายหลังชําระภาษีแลวจํานวน 1,542,575,627.00 บาท (หนึ่งพันหารอยสี่สิบสองลานหาแสนเจด็หมื่นหา

พันหกรอยย่ีสิบเจ็ดบาทถวน) ซึ่งบริษัทมีเงินสํารองจํานวน  200,000,000.00 บาท (สองรอยลานบาทถวน) 

ครบถวนตามกฎหมายแลว    จงึไมตองจัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองอีก  และจากผลดําเนินงานที่มี

กําไรสุทธิดงักลาว มีผลใหบริษัทสามารถพิจารณาการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได  
  ความเห็นคณะกรรมการ  
  เหน็ควรเสนอใหทีป่ระชมุผูถือหุนพิจารณาจัดสรรเงนิกําไรสุทธิจํานวน  1,542,575,627.00 บาท 

(หนึง่พันหารอยส่ีสิบสองลานหาแสนเจด็หม่ืนหาพันหกรอยย่ีสิบเจ็ดบาทถวน) ดังนี ้

  1.  จายเงินปนผลของผลประกอบการปลายงวด ตั้งแตวันที ่1 มกราคม 2551       ถึงวันที ่ 30  

มิถุนายน 2551 ใหแกผูถือหุนอีกหุนละ 2.00 บาท (สองบาท)  จํานวน  188,629,100  หุน (หนึง่รอยแปด

สิบแปดลานหกแสนสองหมืน่เกาพันหนึง่รอยหุน)  เปนเงินรวม 377,258,200.00  บาท (สามรอยเจ็ดสิบ

เจ็ดลานสองแสนหาหม่ืนแปดพันสองรอยบาทถวน)         

  2.  เม่ือรวมเงินปนผลระหวางกาลหุนละ 2.00 บาท (สองบาท) กับเงนิปนผลปลายงวดหุนละ  

2.00 บาท (สองบาท) เปนเงนิปนผลประจําป 2550 – 2551 รวมหุนละ 4.00 บาท (ส่ีบาท) จํานวน  

188,629,100 หุน (หนึง่รอยแปดสิบแปดลานหกแสนสองหม่ืนเกาพันหนึง่รอยหุน) รวมจายเงินปนผลในปนี้

ทั้งส้ิน  754,516,400.00 บาท (เจด็รอยหาสิบส่ีหาแสนหน่ึงหม่ืนหกพันส่ีรอยบาทถวน) ทัง้นี้ การจายเงิน

ปนผลดงักลาวจายจากกําไรของกิจการทีต่องเสียภาษีเงินไดนติิบุคคลในอัตรารอยละ 30  ของกําไรสุทธิ   

  3.  ปบัญชี 2549 – 2550 บริษัทจายเงินปนผล หุนละ 3.75 บาท (สามบาทเจ็ดสิบหาสตางค)        

จํานวน 188,629,100 หุน (หนึ่งรอยแปดสิบแปดลานหกแสนสองหม่ืนเกาพันหนึง่รอยหุน) เปนเงินทั้งสิน้  

707,359,125.00 บาท (เจด็รอยเจ็ดลานสามแสนหาหม่ืนเกาพันหนึง่รอยย่ีสิบหาบาทถวน) ปบัญช ี2550 - 2551  

ที่เสนอใหพิจารณานี้  บริษัทจะจายเงินปนผลรวมหุนละ  4.00 บาท (สี่บาท) จํานวน  188,629,100 หุน 

(หนึง่รอยแปดสิบแปดลานหกแสนสองหมืน่เกาพันหนึง่รอยหุน)  เปนเงินทั้งส้ินรวม  754,516,400.00 บาท 

(เจ็ดรอยหาสิบสี่ลานหาแสนหน่ึงหมืน่หกพันส่ีรอยบาทถวน) ซึ่งมากกวาเงินปนผลที่จายในปบัญชี 2549 – 2550    

และสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทกําหนดไว 

 
กรรมการผูอํานวยการ โทร.02-620-9000    
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  4. การจายเงินปนผลจะจายใหแกผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการกําหนดรายชื่อในทะเบียนผูถือหุน

ที่มีสิทธริับเงนิปนผล  ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2551 โดยงดรับลงทะเบียนการโอนหุนเพ่ือรวบรวมรายชื่อผูถือหุน 

ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย มาตรา 225   ณ  วันที่ 8 ตุลาคม  2551  และจะจายเงินปนผล

ในวันที ่17 พฤศจิกายน  2551 

  5. อนุมัติใหจายบําเหน็จใหแกคณะกรรมการ  เปนเงินจํานวน 7,545,164.00 บาท (เจด็ลาน

หาแสนสี่หม่ืนหาพันหนึ่งรอยหกสิบส่ีบาทถวน) โดยใหคณะกรรมการจัดสรรบําเหน็จจํานวนดังกลาวกันเอง  

จํานวนบําเหน็จดังกลาวเปนเงินบําเหน็จอตัราเดียวกับที่ประชุมสามญัผูถือหุนประจาํป 2550     ไดอนุมัต ิ

จํานวน  7,073,591.00 บาท (เจด็ลานเจ็ดหม่ืนสามพันหารอยเกาสิบเอ็ดบาทถวน)  ใหแกคณะกรรมการ  

ซึ่งคดิเปนรอยละหนึ่งของจํานวนเงินปนผลในป 2550  เชนกัน 

  นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท  บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลไมนอยกวา

เงินปนผลที่จายในปที่ผานมา  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับภาวะเศรษฐกิจและโครงการทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต  
 

วาระที ่5.  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ    
   วัตถุประสงคและเหตุผล  
   เนื่องจากขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง 

กรรมการของบริษัทตองออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม หรอืจํานวน 4 ทาน จากจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดของบริษัททีม่ีอยูจํานวน 11 ทาน ซึ่งกรรมการที่จะตองออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ไดแก  

นายบันเทิง  ตนัติวิท  ประธานกรรมการ นายปยะพงศ  อาจมังกร  กรรมการบรหิาร นายสุเวทย   ธีรวชิรกุล  

กรรมการผูอํานวยการ  และนายหัชพงศ โภคัย  กรรมการ จึงตองเสนอตอผูถือหุน เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ    โดยผูถือหุนสามารถแตงตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเขารับตําแหนง

ตออีกวาระก็ได 
 ความเห็นคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

แลวเห็นวา กรรมการท่ีตองออกตามวาระดังกลาวขางตน  มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด  พ.ศ.2535  มีความรูความสามารถ ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

ของบริษัท  สามารถท่ีจะชวยพัฒนาบริษัทได  เหมาะสมที่จะเปนกรรมการของบริษัท   จึงขอเสนอที่ประชุม

ผูถือหุนเพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง  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 
กรรมการผูอํานวยการ โทร.02-620-9000    
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วาระที ่6.  พิจารณาอนมัุติคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท 
  วัตถุประสงคและเหตุผล  

   คณะกรรมการมนีโยบายและหลักเกณฑใหคาตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดยอย

ตางๆ อยูในระดับที่เหมาะสม และสอดคลองกับภาระหนาที่ของกรรมการ ที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามความ

คาดหวังของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ และเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ  ซึง่ทําใหบริษัทตอง

สรรหากรรมการที่มีประสบการณ และมคีณุสมบตัิเหมาะสม รวมทัง้มีนโยบายที่จะกําหนดคาตอบแทนของ

กรรมการแตละคน ที่สะทอนภาระหนาที ่ และความรบัผิดชอบของแตละคน ตลอดจนเพ่ือเปนการปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ด ี ควรมีการทบทวนคาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกป ปจจุบัน

คาตอบแทนของกรรมการเปนไปตามมตทิีป่ระชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2550  เม่ือวันที่ 31 ตลุาคม  2550   
 ความเห็นคณะกรรมการ 

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  รวมทั้งคณะกรรมการ  เห็นควรขอใหที่ประชมุผู

ถือหุนอนุมัติเงินคาตอบแทนกรรมการจํานวน 8,000,000.00 บาท (แปดลานบาทถวน)  และอนุมัติสิทธิ

ประโยชนตางๆ จํานวน 1,600,000.00 บาท (หนึง่ลานหกแสนบาทถวน) รวมเปนเงินคาตอบแทนและสิทธิ

ประโยชน จํานวน 9,600,000.00 บาท (เกาลานหกแสนบาทถวน) แกคณะกรรมการ  คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนฯ ซึ่งเปนจํานวน

คาตอบแทนและสิทธิประโยชนคณะกรรมการเทากับจํานวนเดิม ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา  

หนาที ่36 
 

วาระท่ี 7.   พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนสินจางของผูสอบบัญชีประจําป 2551 – 2552 
  วัตถุประสงคและเหตุผล  
  ตามบทบัญญตัิมาตรา 120 แหงพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับบริษัทขอ 

39  กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงนิคาสอบบัญชีของบริษัท

ทุกป โดยที่ประชุมผูถือหุนอาจแตงตั้งผูสอบบัญชรีายเดมิทําหนาที่ตอไปอีกได 
  

 ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 
     เหน็สมควรเสนอใหที่ประชุมสามญัผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชี บริษัท 

สํานักงาน เอนิสท แอนด ยัง จํากัด  ตามรายชื่อดังตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบปบัญชี

ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึง 30 มิถุนายน  2552 

   1. นายโสภณ เพ่ิมศริิวัลลภ  ผูสอบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่3182 และ/หรือ 

   2. นางนงลักษณ พุมนอย  ผูสอบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่4172 และ/หรือ 

   3. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่3156 และ/หรือ 

 4. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่3970 
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  โดยกําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชเีปนเงินจํานวน 1,712,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสน

หนึง่หมื่นสองพันบาทถวน)  การเปนผูสอบบัญชีของบรษัิทและคาตอบแทน ความสัมพันธ และหรือการมี

สวนไดเสียของผูสอบบัญชีกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรอืผูที่เก่ียวของกับบุคคล

ดังกลาว ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา  หนาที่ 37 
 

วาระท่ี  8.  พิจารณาดําเนินการขออนญุาตออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินรวมไมเกิน  5,000 ลานบาท  
    มีรายละเอียดดังน้ี 
 ประเภทตราสาร : หุนกู  

วงเงิน : ไมเกิน 5,000 ลานบาท 

  สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือเงินตราตางประเทศสกุลอื่นที่เทียบเทาเงินบาท 

อัตราดอกเบ้ีย  : ตามภาวะตลาด 

การไถถอนกอนครบกําหนด :  เปนไปตามขอตกลงและเง่ือนไขของหุนกูทีจ่ะออกในแตละคราว 

วิธีการจัดสรร  : 1. เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ  

  2. เสนอขายใหแกประชาชน และ/หรือผูลงทนุสถาบัน  

  3. เสนอขายผูลงทุนโดยไมเฉพาะเจาะจงและ/หรือ เฉพาะเจาะจง 

  4. เสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวแยกตางหากจากกันก็ได 
 วัตถุประสงคและเหตุผล  
 เพ่ือรองรับการขยายตัวการประกอบธุรกิจของบริษัท  และบริษัทยอย 

  ความเห็นคณะกรรมการ    
    เห็นควรใหออกหุนกูดังกลาว เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจของบรษัิท  และบริษัทยอย 

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ทีเ่ก่ียวของกับการออก

และเสนอขายหุนกูตอไป 
 

วาระท่ี 9.  พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3.โดยแกไขวัตถุท่ีประสงคจากเดิม 53 ขอ  
 เปน 54 ขอ  โดยเพ่ิมวตัถุท่ีประสงคของบริษัท ขอ 54. เปนดังน้ี 
 “ขอ 54. ประกอบธุรกจิการใหกูยืมเงินโดยวธิีรับจํานองอสังหาริมทรัพย การรับซ้ือ 

อสังหาริมทรัพยโดยวิธขีายฝาก  ซ่ึงมิไดประกอบธรุกิจเครดิตฟองซิเอร” 
 วัตถุประสงคและเหตุผล  
 เพ่ือใหครอบคลุมถึงธุรกิจการใหกูยืมเงินโดยวิธีรับจํานองอสังหาริมทรพัย        การรับซื้อ 

อสังหารมิทรัพยโดยวิธีขายฝาก  ซึ่งมิไดประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
 ความเห็นคณะกรรมการ    
 เห็นควรใหเพ่ิมวัตถุที่ประสงคของบริษัทอีกหนึ่งขอ  เปนขอ 54.  ดงักลาวขางตน 
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วาระที ่10.  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
  วัตถุประสงคและเหตุผล  

  ตามแนวทางที่บริษัทไดถือปฏิบัติตลอดมา แมจะไมมีการกําหนดวาระอื่นๆ ไว  แตไดเปด 

โอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม และแสดงความคดิเห็นทั้งในเรื่องที่เก่ียวของกับวาระการประชุมและเรือ่งอื่นๆ  

ตลอดการประชุมโดยใชเวลาพอสมควร สําหรับการประชมุในครัง้นี ้   บริษัทจึงไดเปดเปนวาระเพ่ิมเติมไว 

ใหแกผูถือหุน แตอยางไรก็ดีหากเปนกรณทีี่ผูถือหุนประสงคจะใหมีการพิจารณา และลงมติในเรื่องอืน่ๆ 

นอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนงัสือเชิญประชุม จะตองเสนอเขาตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญตัิไวใน 

มาตรา 105 วรรคสองแหงพระราชบัญญตับิริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 วา “เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสร็จ

ตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายได

ทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่กําหนดไวในหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได” 
 ความเห็นคณะกรรมการ  
 เห็นควรใหเปดวาระนี้ไวเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเหน็ในเรื่องตางๆ 

โดยไมมีการลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะใหที่ประชุมพิจารณาและลงมติ จะตองดําเนินการตาม

เงื่อนไขของกฎหมาย ตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กลาวขางตน 

   จึงขอเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานท่ีดงักลาวขางตน  หากทาน

ประสงคจะแตงตัง้ใหบุคคลอืน่เขารวมประชุมแทน   โปรดกรอกขอความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

ตามเอกสารประกอบการเขารวมประชุม    และขอใหผูรับมอบฉันทะมอบหนังสอืมอบฉันทะดังกลาวให

พนักงานลงทะเบียนของบรษัิทกอนเริ่มการประชุม หากทานประสงคจะมอบฉนัทะใหกรรมการอิสระของ

บริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ    กรณุาจัดสงหนงัสือมอบฉันทะใหบริษัทกอนวันประชมุ

โดยซองจดหมายที่แนบมาดวย จะขอบคุณย่ิง 
 

   ทั้งนี้ หากทานผูถือหุนประสงคใหบริษัทจัดเตรียมขอมูลใด เพ่ือชี้แจงในท่ีประชมุสามัญผูถือหุน

ประจําปนี ้ ขอไดโปรดแจงใหบริษัททราบภายในวันจันทรที่  20  ตุลาคม  2551  ดวย  จักขอบคุณย่ิง 

 

ขอแสดงความนับถือ 

                                                                              
(นายบันเทิง   ตันติวิท) 

ประธานกรรมการ 
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