
เลขที่ สก.146/2548 
 
      วันที่   1  มีนาคม   2548 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 
เรียน ทานผูถือหุน บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
สิ่งที่สงมาดวย  1.     สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2547  

2. รายงานประจําปของบริษัท 
3. สําเนางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547  
4. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 1) 
5. หนังสือมอบฉนัทะ 

 
ดวยคณะกรรมการบริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือ

หุน ประจําป 2548 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548 เวลา 10.00 น.  ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมแกรนดไฮแอทเอราวัณ  
กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเรื่องตาง  ๆ   ตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2547 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
ระเบียบวาระที่  2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ท่ีไดดําเนินการไปในรอบระยะเวลา

บัญชีป 2547 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบและรับรองรายงานผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีป 2547   

ระเบียบวาระที่  3 พิจารณาอนุมัติการเลิกบริษัทเงินทุน รัตนทุน จํากัด (มหาชน) 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเลิกบริษัทเงินทุน 
รัตนทุน จํากัด (มหาชน)  เนื่องจากการเลิกรัตนทุนเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนการปรับสถานะ
เปนธนาคารพาณิชยของบริษัท ตามที่กระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบใหบริษัท
ดําเนินการ และเลิกรัตนทุน จํากัด ไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท เพราะรัตน
ทุนมิไดดําเนินธุรกิจใดๆ 

ระเบียบวาระที่  4  พิจารณารับทราบการจายปนผลระหวางกาล ในป 2547 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบและรับรองการ
จายเงินปนผลระหวางกาล ระหวางป 2547 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการบริษัท
เงินทุน เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ครั้งที่  7/2547  เมื่อวันศุกรที่  6  สิงหาคม  2547 โดย
จายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานงวด 1 มกราคม 2547 – 30 มิถุนายน 2547  ใน
อัตราหุนละ 1.00 บาท  และจายใหกับผูถือหุนตามรายชื่อที่ปรากฏในวันปดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุนในวันศุกรที่ 20 สิงหาคม 2547  เวลา 12.00 น.  
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ระเบียบวาระที่  5  พิจารณารับทราบการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกในป 2547 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบการแตงตั้ง 
กรรมการแทนกรรมการที่ลาออกในป 2547 เพื่อเปนการปรับโครงสรางคณะกรรมการ
อํานวยการใหเปนไปตามกฎเกณฑในการยื่นแผนขอปรับสถานะของบริษัทใหเปนธนาคาร
พาณิชยตอธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดกําหนดคุณสมบัติของผูยื่นใหมีกรรมการที่เปน
ผูบริหารไมเกิน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด  ซึ่งกรรมการ 4 ทาน ไดแสดงความ
ประสงคขอลาออกจากการเปนกรรมการ ดังรายนามตอไปนี้ 

1. นายวิเชียร  เจียกเจิม 
2. นายเชษฐ  ภัทรากรกุล 
3. นางสาวฐิตินันท  วัธนเวคิน 
4. นายศราวุธ  จารุจินดา 

และ ไดมีการแตงตั้งกรรมการใหม จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 
1. นางสาวนวพร  เรืองสกุล  
2. นายสุรพล  กุลศิริ  
3. นายมานพ  พงศทัต 

ระเบียบวาระที่  6  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ    ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบดุลและงบกําไร
ขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีดังกลาวขางตน 

ระเบียบวาระที่  7  พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล
จากผลการดําเนินงาน งวด 1 กรกฎาคม 2547 – 31 ธันวาคม 2547  ใหกับผูถือหุนในอัตราหุน
ละ 1.25 บาท โดยจะจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนตามรายชื่อที่ปรากฏในวันปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลภายในวันที่ 
29  เมษายน 2548  และจัดสรรเงินจํานวน 110,424,498.53 บาท  เขาเปนทุนสํารองของ
บริษัทฯ ตามกฎหมาย เงินกําไรสวนที่เหลือ จะโอนเขาเปนเงินกองทุนของบริษัท 

ระเบียบวาระที่  8 พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ กําหนดอํานาจกรรมการ และ
กําหนดเงินบําเหน็จกรรมการ 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งนายธวัชไชย  สุทธิกิจ
พิศาล, นายสุรพล  กุลศิริ และนายสมบูรณ  ชัยเดชสุริยะ ซึ่งเปนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการตอไป โดยกําหนดอํานาจกรรมการตามเดิม และกําหนดเงินบําเหน็จ
กรรมการสําหรับป 2548 เปนจํานวนไมเกิน 10.00 ลานบาท 

ระเบียบวาระที่  9 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรแตงตั้งนายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์  ผูสอบบัญชีรับ 
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อนุญาตเลขที่ 2807, นางอุณากร  พฤติธาดา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257, และ
นางอโนทัย  ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3442  ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส
คูเปอรส  เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และ
ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตน  ไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอ
เตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท  ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได และกําหนดคาตรวจสอบบัญชี สําหรับ ป 2548 จํานวน 
1,383,940  บาท  โดยใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ    นอกจากนี้   มีคาบริการที่
เกี่ยวกับบริษัทยอยไดแก คาสอบทานงบการเงินรวม งบการเงินระหวางป และงบกระแสเงิน
สด จํานวน  1,537,000  บาท  โดยใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบตอไป 

ระเบียบวาระที่  10 พิจารณารับทราบรายงานการใหคาตอบแทนและสิทธิประโยชนแกกรรมการและผูบริหาร 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ 
ระเบียบวาระที่  11  พิจารณารับทราบและรับรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบและรับรอง
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ระเบียบวาระที่  12  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 

บริษัทฯ  ขอเรียนใหทานทราบวา  บริษัทฯ จะปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวม
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548  ในวันที่  17  มีนาคม  2548   ต้ังแตเวลา  12.00  น.   จนกวาการประชุมสามัญผูถือหุน
จะแลวเสร็จ 

อนึ่ง  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุนสามัญของบริษัทชุดที่  2,  3   และ  4   ที่ไดใชสิทธิแปลงสภาพ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  2548   จะไมไดรับสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนและไมมีสิทธิรับเงินปนผลในครั้งนี้     

 
จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว และสําหรับทานผูถือหุนทาน

ใดที่ประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกขอความใน
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ไดจัดสงมาพรอมนี้ และ ติดอากรแสตมป 30 บาท โดยจะตองมอบใหบริษัทฯ 
กอนเริ่มการ ประชุม 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
               ( นายประวิทย   วรุตบางกูร  )  
                     กรรมการ  
สํานักกรรมการ 
โทร. 0-2680-3160-1 


