
 
เลขที่ สก.023/2547 
 
      วันที่   2  มีนาคม   2547 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2547 
เรียน ทานผูถือหุน บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
สิ่งที่สงมาดวย  1.     สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 33 ประจําป 2546  

2. รายงานประจําปของบริษัท 
3. สําเนางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546  
4. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 1) 
5. หนังสือมอบฉันทะ 

 
ดวยคณะกรรมการบริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือ

หุน ประจําป 2547 ในวันศุกรที่ 9 เมษายน 2547 เวลา 10.00 น.  ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมแกรนดไฮแอทเอราวัณ  
กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเรื่องตาง  ๆ   ตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 33 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ท่ีไดดําเนินการไปในรอบระยะเวลา

บัญชีป 2546 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบและรับรองรายงานผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีป 2546   

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ    ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบดุลและงบกําไร
ขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีดังกลาวขางตน 

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล
จากผลการดําเนินงาน งวด 1 มกราคม 2546 – 31 ธันวาคม 2546  ใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 
2.25 บาท โดยจะจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนตามรายชื่อที่ปรากฏในวันปดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุน ณ วันที่ 22 มีนาคม 2547 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลภายในวันที่ 30  
เมษายน 2547  และจัดสรรเงินจํานวน 103,243,379.99 บาท  เขาเปนทุนสํารองของบริษัทฯ 
ตามกฎหมาย เงินกําไรสวนที่เหลือ จะโอนเขาเปนเงินกองทุนของบริษัท 
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ระเบียบวาระที่  5 พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ กําหนดอํานาจกรรมการ และ

กําหนดเงินบําเหน็จกรรมการ 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งนายสุพล  วัธนเวคิน, 
นายวิเชียร  เจียกเจิม, นายประวิทย  วรุตบางกูร และนางสาวฐิตินันท  วัธนเวคิน ซึ่งเปนกรรมการที่
ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไป โดยกําหนดอํานาจกรรมการตามเดิม สําหรับ
เงินบําเหน็จกรรมการมีมติใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูกําหนด 

ระเบียบวาระที่  6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรแตงตั้งนายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์  ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 2807, นางอุณากร  พฤติธาดา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257, และ
นางอโนทัย  ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3442  ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส
คูเปอรส  เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ดังกลาวขางตน  ไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส 
จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท  ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
แทนได และกําหนดคาตรวจสอบบัญชี สําหรับ ป 2547 จํานวน 1,037,400  บาท  โดยใหเสนอ
ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ    นอกจากนี้   มีคาบริการที่เกี่ยวกับบริษัทยอยไดแก คา
สอบทานงบการเงินรวม งบการเงินระหวางป และงบกระแสเงินสด จํานวน  1,627,600  บาท  
โดยใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบตอไป 

ระเบียบวาระที่  7 พิจารณารับทราบรายงานการใหคาตอบแทนและสิทธิประโยชนแกกรรมการและผูบริหาร 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณารับทราบและรับรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบและรับรอง
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุนกูเพิ่มเติม 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติวงเงินการออกและเสนอ
ขายหุนกูเพิ่มเติม   โดยมีรายละเอียดเบื้องตนของหุนกูดังนี้ .- 

                ชนิด : หุนกูไมมีหลักประกัน    หรือหุนกูมีหลักประกัน   หรือหุนกูดอย
สิทธิ    หรือ หุนกูไมดอยสิทธิ หรือหุนกูระยะสั้น หรือหุนกู
หมุนเวียนระยะสั้นทุกประเภทตามความเหมาะสมของตลาด  
ในขณะที่บริษัทประสงคจะออกหุนกูประเภทนั้น ๆ 
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                ผูแทนผูถือหุนกู : ในกรณีที่บริษัทประสงคจะออกหุนกู ซึ่งบริษัทจะตองจัดใหมี
ผูแทนผูถือหุนกูตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมาย ประกาศ หรือ
กฎเกณฑใดๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทจะจัดใหมีผูแทนผูถือหุนกู
สําหรับการออกหุนกูประเภทนั้นๆ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย 
ประกาศหรือกฎเกณฑที่เกี่ยวของ 

               มูลคารวมของหุนกู : วงเงินไมเกิน 10,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นลานบาทถวน) 
หรือเงินสกุลตางประเทศอื่นในจํานวนเงินที่เทากัน 

               อายุ : ไมเกิน 10 ป 
               การเสนอขาย : 1) เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป (Public Offering) ใหกับผู

ลงทุนในประเทศ และ/หรือใหแกผูลงทุนในตางประเทศ 
และ/หรือ  

2) เสนอขายใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู
ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ (Private 
Placement) ใหกับผูลงทุนในประเทศ และ/หรือใหแกผู
ลงทุนในตางประเทศ  

        
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่ กจ.32/2544 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหมฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544   
และ/หรือตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่   กจ.  47/2541 เรื่อง หลักเกณฑ  เงื่อนไข  และ
วิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่
ออกใหม   ตอผูลงทุนในตางประเทศ      ฉบับลงวันที่  25  
ธันวาคม 2541   (และ/หรือประกาศฉบับอื่นใดที่ใชบังคับอยูใน
ขณะที่บริษัททําการออกหุนกู) แลวแตกรณี 

                การไถถอนกอนครบ  
                กําหนด 

: ผูถือหุนกูอาจมีหรือไมมีสิทธิขอใหบริษัทไถถอนหุนกูกอนครบ
กําหนด และบริษัทอาจมีหรือไมมีสิทธิไถถอนหุนกูกอนครบ
กําหนด ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขของหุนกูที่จะ
ออกในแตละคราว 
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ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริหารเปนผูกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ   ในการออกและ 
เสนอขายหุนกู เชน ชนิด จํานวนหุนกูที่จะออกในแตละคราว อายุ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอ
ขาย มูลคาที่ตราไว ราคาขายตอหนวย อัตราดอกเบี้ย เปนตน และมีอํานาจในการเขาเจรจาตก
ลงลงนามในสัญญาและเอกสารตาง  ๆ   ที่เกี่ยวของ  รวมทั้งดําเนินการตาง ๆ อันจําเปนและ
สมควรอันเกี่ยวเน่ืองกับหุนกู  

ระเบียบวาระที่ 10  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 

บริษัทฯ  ขอเรียนใหทานทราบวา  บริษัทฯ จะปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวม
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2547  ในวันที่  22  มีนาคม  2547   ต้ังแตเวลา  12.00  น.   จนกวาการประชุมสามัญผูถือหุน
จะแลวเสร็จ 

อนึ่ง  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุนสามัญของบริษัทชุดที่  2,  3   และ  4   ที่ไดใชสิทธิแปลงสภาพ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  2547   จะไมไดรับสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนและไมมีสิทธิรับเงินปนผลในครั้งนี้     

 
จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว และสําหรับทานผูถือหุนทาน

ใดที่ประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกขอความใน
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ไดจัดสงมาพรอมนี้ และ ติดอากรแสตมป 20 บาท โดยจะตองมอบใหบริษัทฯ 
กอนเริ่มการ ประชุม 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
               ( นายประวิทย   วรุตบางกูร  )  
                กรรมการผูจัดการ  
 
 
 
 
 
 
สํานักกรรมการ 
โทร. 0-2680-3160-1 


