วันที่ 10 ตุลาคม 2548
เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูจัดการ และการแตกหุนและเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันจันทรที่
10 ตุลาคม 2548 ที่จัดขึ้น ณ หองประชุมบริษัท ตั้งแตเวลา 10.20 น. ถึง 11.05 น. ไดลงมติตางๆดังตอไปนี้
1. ลงมติเปนเอกฉันทแตงตั้ง นายสาคร สุขศรีวงศ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามและกรรมการผูจัดการ
ของบริษัท พรอมทั้งกําหนดอํานาจกรรมการใหมดังนี้
" ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ไดแก นายสาคร สุขศรีวงศ นางกิ่งเทียน
บางออ นายสุวิช รัตนยานนท นายสิทธิ เศรษฐวีรวัฒน และนายภัค เพงศรี สองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน
และประทับตราสําคัญของบริษัท"
และเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2548 ที่จะจัดใหมีขึ้นตอไปพิจารณาอนุมัติ โดยใหมีผลตอ
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย
2. ลงมติเปนเอกฉันทเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2548 ที่จะจัดใหมีขึ้นตอไปพิจารณายกเลิก
มติของที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 10 ที่ได
อนุมัติเรื่องตาง ๆ เพื่อรองรับขอเสนอของบริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) ในการควบรวมกิจการระหวางบริษัทกับ
บริษัทเงินทุน ฟนันซา จํากัด (“FC") เพื่อยกระดับขึ้นเปนธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบ เนื่องจากคําขอยกระดับการ
เปนธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของ FC ไมไดรับความเห็นชอบจากธนาคาร
แหงประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
3.ลงมติเปนเอกฉันทเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2548 ที่จะจัดใหมีขึ้นตอไปพิจารณาอนุมัติ
การแตกหุนของบริษัทจากเดิม 1 หุน เปน 2 หุน และเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนใหสอดคลองกับการแตก
หุนจากเดิมมูลคาหุนละ 10 บาท เปน 5 บาท ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,500 ลานบาท แบงออกเปน หุน
สามัญจํานวน 300 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาทและทุนเรียกชําระแลวจํานวน 1,000 ลานบาท แบงออกเปน
หุนสามัญจํานวน 200 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท
4. ลงมติเปนเอกฉันทเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2548 ที่จะจัดใหมีขึ้นตอไปพิจารณาอนุมัติ
ใหบริษัทแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการแตกหุนและเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว
ของหุนตามขอ 3 ขางตน โดยใชขอความใหมดังนี้
“ 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 (-)
5. ลงมติเปนเอกฉันทเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2548 ที่จะจัดใหมีขึ้นตอไปพิจารณาเปลี่ยน
แปลงอัตราการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุนสามัญของบริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ที่ออกใหแก
พนักงานจํานวน 50,000 หนวย ที่ไดอนุมัติไปแลวตามมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
29 เมษายน 2537 วาระที่ 7 ที่ไดอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 15,000 หนวย และ มติของที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 33 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2541 วาระที่ 10 ที่ไดอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน 35,000 หนวย จากเดิม “ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 100 หุน” เปน “ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 200 หุน” เพื่อใหสอดคลองกับการแตกหุนและเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตรา
ไว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายภัค เพงศรี)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
................................................................
เอกสารแนบ 1
มติที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 1/2547 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 10
วาระที่ 3 อนุมัติใหยกเลิกมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2537 วาระที่ 7
ที่ไดอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ("ใบสําคัญแสดงสิทธิ") จํานวน 15,000 หนวย
เพื่อเสนอขายใหแกกรรมการ เจาหนาที่ชั้นผูใหญของบริษัท ("กรรมการและพนักงาน") และมติที่ประชุมสามัญผูถือ
หุน ครั้งที่ 33 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2541 วาระที่ 10 ที่ไดอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน
35,000 หนวย ใหกับกรรมการและพนักงาน โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 100 หุน ซึ่ง
ปจจุบันบริษัทยังไมไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิแตอยางใด
วาระที่ 4 อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 1,500 ลานบาท เปนจํานวน 1,000 ลานบาท แบงออก
เปน 100 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยการยกเลิกหุนสามัญที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 50 ลานหุน มูลคา
หุนละ 10 บาท ทั้งนี้ เพื่อที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเปนจํานวนอื่นตอไป เพื่อเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกบริษัท ฟ
นันซา จํากัด (มหาชน) โดยการลดทุนจดทะเบียนนี้จะทําไดก็ตอเมื่อบริษัทไดรับอนุมัติจากหนวยงานราชการที่เกี่ยว
ของแลว
วาระที่ 5 อนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 4

โดยใหใชขอความใหมดังนี้
"ขอ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันลานบาท)
แบงออกเปน จํานวน 100,000,000 หุน (หนึ่งรอยลานหุน)
มูลคาหุนละ 10 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ 100,000,000 หุน (หนึ่งรอยลานหุน)
หุนบุริมสิทธิ - (-)"
วาระที่ 6 อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 1,000 ลานบาท เปน 1,999 ลานบาท โดยการออกหุน
สามัญใหมจํานวน 99,900,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
วาระที่ 7 อนุมัติใหจัดสรรหุนจํานวนดังกลาวเพื่อเสนอขายใหแกบริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) ในราคา 12.78
บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาที่บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) เสนอมา ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขาย
หุนเพิ่มทุนดังกลาวนั้น บริษัทจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของแลวเทานั้น
วาระที่ 8 อนุมัติใหผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) โดยอาศัยมติที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัท ภายใตประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ.
36/2546 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับขอเสนอของบริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน)
โดยบริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) ประสงคจะซื้อหุนเพิ่มทุนทั้งหมดจํานวน 99,900,000 หุนของบริษัท ซึ่งหากซื้อ
หุนเพิ่มทุนไดทั้งหมดจะทําใหบริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนเปนจํานวนทั้งสิ้น
รอยละ 49.97 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนอันเนื่องมาจากการจองซื้อหุนดังกลาว
วาระที่ 9 อนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 6
โดยใหใชขอความใหมดังนี้
"ขอ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,999,000,000 บาท (หนึ่งพันเการอยเกาสิบเกาลานบาท)
แบงออกเปน จํานวน 199,900,000 หุน (หนึ่งรอยเกาสิบเกาลานเกาแสนหุน)
มูลคาหุนละ 10 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ 199,900,000 หุน (หนึ่งรอยเกาสิบเกาลานเกาแสนหุน)
หุนบุริมสิทธิ - (-)"
วาระที่ 10 อนุมัติใหบริษัททําการเขาซื้อหุนจํานวน 9,017,994 หุนในบริษัทเงินทุน ฟนันซา จํากัด (คิดเปนรอยละ
99.97 ของหุนทั้งหมดของบริษัทเงินทุน ฟนันซา จํากัด) ในราคาหุนละประมาณ 76.19 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
687,121,000 บาท โดยการเขาซื้อหุนจํานวนดังกลาวในบริษัทเงินทุน ฟนันซา จํากัด จะตองไดรับอนุมัติจากหนวย
งานราชการที่เกี่ยวของ อาทิ ธนาคารแหงประเทศไทย

