วันที่ 27 ตุลาคม 2548
เรื่อง แจงมติที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 1/2548
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ดวยที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2548 ที่จัดขึ้น ณ
หองประชุม ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพมหานครตั้ง
แตเวลา 14.00 น. ถึง 15.20 น. ไดลงมติตางๆดังตอไปนี้
1. ลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
9 พฤษภาคม 2548
2. ลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียว
กันของบริษัทและบริษัทยอย ที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว และงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2548 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว
3. ลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทเรื่ององคประชุมผูถือหุน ขอ 34
จากเดิม :
" ขอ 34. การประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขา
ประชุมรวมกันไมนอยกวา 25 คนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตอง
มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสองของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบองค
ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง
จํานวนผูถือหุนซึ่งเขามารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุม
ผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุน
นั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัด
ประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตอง
ครบองคประชุม"
เปน :
" ขอ 34. การประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขา
ประชุมรวมกันไมนอยกวา 25 คนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตอง
มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบองค

ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง
จํานวนผูถือหุนซึ่งเขามารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุม
ผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุน
นั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัด
ประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตอง
ครบองคประชุม"
4. ลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติอัตราคาตอบแทนของกรรมการใหม ดังนี้
จากเดิม :
คณะกรรมการ
อัตราคาตอบแทนตอป ( บาท) เบี้ยประชุมครั้งละ ( บาท )
ประธาน
800,000
50,000
กรรมการอิสระ
280,000
25,000
กรรมการบริหาร ไมมีคา ตอบแทน
ไมมีเบี้ยประชุม
เปน :
คณะกรรมการ
อัตราคาตอบแทนตอป ( บาท ) เบี้ยประชุมครั้งละ ( บาท )
ประธาน
800,000
50,000
กรรมการ
280,000
25,000
โดยใหมีผลภายหลังจากที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติแลว และใหใชตอไปจนกวาที่ประชุมผู
ถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลง
5. ลงมติเปนเอกฉันทแตงตั้ง ดร.สาคร สุขศรีวงศ เปน กรรมการผูมีอํานาจลงนามและกรรมการ
ผูจัดการของบริษัท โดยใหมีผลตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว
6. ลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติการยกเลิกมติของที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุม
มื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 10
7. ลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตกหุนของบริษัทจากเดิม 1 หุน (หนึ่งหุน) เปน 2 หุน (สองหุน)
และเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนใหสอดคลองกับการแตกหุนจากเดิม 10 บาท (สิบบาท) เปน 5 บาท
(หาบาท)

8. ลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทใหสอดคลองกับการ
แตกหุนและเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน ดังนี้
" ขอ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันหารอยลานบาท)
แบงออกเปน จํานวน
300,000,000 หุน (สามรอยลานหุน)
มูลคาหุนละ
5 บาท (หาบาท)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
300,000,000 หุน (สามรอยลานหุน)
หุนบุริมสิทธิ
- หุน (-) "
9. ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท ("ใบสําคัญแสดงสิทธิ") ที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานจํานวน 50,000 หนวย ตาม
มติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2537 วาระที่ 7 ที่ได
อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 15,000 หนวย และ มติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 33 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2541 วาระที่ 10 ที่ไดอนุมัติการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ จํานวน 35,000 หนวย จากเดิม "ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 100
หุน" เปน "ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 200 หุน" รวมทั้งการจัดสรร
หุนเพิ่มเติมจํานวน 5,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อใหสอดคลองกับการแตกหุนและเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว
จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
...............
( นายภัค เพงศรี )
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

