11 ตุลาคม 2548
เรื่อง ขอแจงระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2548 (ฉบับใหม) และ
ชี้แจงโครงสรางทุนของบริษัทในกรณีผูถือหุนลงมติอนุมัติตามที่เสนอ
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ตามที่บริษัทไดกําหนดใหมีการจัดประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 27
ตุลาคม 2548 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548
และไดแจงระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนดังกลาวแลว นั้น ตอมา บริษัทไดจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทขึ้นอีก 2 ครั้ง และมีวาระที่จะตองเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญเพื่อ
พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติม บริษัทจึงขอจัดสงระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 1/2548
ฉบับใหมดังนี้
ระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 1/2548 ของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด
(มหาชน) ซึ่งจะจัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2548
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม 2548
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติรับรองรายงานการประชุมผู
ถือหุนดังกลาว
2. พิจารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยน
แปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของบริษัทและบริษัทยอยที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว และงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 งบ
กําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดหก
เดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2548 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแส
เงินสดรวม สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทยอยที่ผูสอบบัญชีตรวจ
สอบแลว และงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน

สวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทที่ผูสอบ
บัญชีตรวจสอบแลว
3. พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทเรื่ององคประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัท
เรื่ององคประชุมผูถือหุน ขอ 34
จากเดิม
" ขอ 34. การประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน
(ถามี) เขาประชุมรวมกันไมนอยกวา 25 คนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุน
ทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสองของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่ว
โมง จํานวนผูถือหุนซึ่งเขามารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวา
การประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถา
การประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม
และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตองครบองคประชุม"
เปน
" ขอ 34. การประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถา
มี) เขาประชุมรวมกันไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้ง
หมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้ง
หมด จึงจะครบองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่ว
โมง จํานวนผูถือหุนซึ่งเขามารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวา
การประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถา
การประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม
และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตองครบองคประชุม"
4. พิจารณาอัตราคาตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนของ
กรรมการ
จากเดิม
คณะกรรมการ
อัตราคาตอบแทนตอป ( บาท ) เบี้ยประชุมครั้งละ ( บาท )
ประธาน
800,000
50,000
กรรมการอิสระ
280,000
25,000
กรรมการบริหาร
ไมมีคาตอบแทน ไมมีเบี้ยประชุม
เปน
คณะกรรมการ
อัตราคาตอบแทนตอป ( บาท ) เบี้ยประชุมครั้งละ ( บาท )
ประธาน
800,000
50,000
กรรมการ
280,000
25,000
โดยใหมีผลภายหลังจากที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติแลว และใหใชตอไปจนกวาที่ประชุม
ผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลง
5. พิจารณาแตงตั้งนายสาคร สุขศรีวงศ เปน กรรมการผูมีอํานาจลงนามและกรรมการผูจัดการ
ของบริษัท
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายสาคร สุขศรี
วงศ เปน กรรมการผูมีอํานาจลงนามและกรรมการผูจัดการของบริษัท โดยใหมีผลตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว ซึ่งภายหลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุนและธนาคารแหงประเทศไทยแลว ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทน
บริษัทจะเปนดังนี้
" ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ไดแก นายสาคร สุขศรี
วงศ นางกิ่งเทียน บางออ นายสุวิช รัตนยานนท นายสิทธิ เศรษฐวีรวัฒน และ นายภัค เพงศรี
สองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท "

6. พิจารณายกเลิกมติของที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2547 วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 10
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณายกเลิกมติของที่ประชุมผู
ถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 10 ที่ได
อนุมัติเรื่องตาง ๆ เพื่อรองรับขอเสนอของบริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) ในการควบรวมกิจการ
ระหวางบริษัทกับบริษัทเงินทุน ฟนันซา จํากัด ("FC") เพื่อยกระดับขึ้นเปนธนาคารพาณิชยเต็ม
รูปแบบ เนื่องจากคําขอยกระดับการเปนธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบตามแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินของ FC ไมไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย
7. พิจารณาอนุมัติการแตกหุนจากเดิม 1 หุน (หนึ่งหุน) เปน 2 หุน (สองหุน) และเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่ตราไวของหุนใหสอดคลองกับการแตกหุนจาก 10 บาท (สิบบาท) เปน 5 บาท (หาบาท)
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนควรมีมติอนุมัติการแตกหุนจากเดิม
1 หุน (หนึ่งหุน) เปน 2 หุน (สองหุน) และเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนใหสอดคลองกับ
การแตกหุนจาก 10 บาท (สิบบาท) เปน 5 บาท (หาบาท)
8. พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทใหสอดคลองกับการ
แตกหุนและเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนตามขอ 7 ขางตน
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการแตกหุนและเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว
ของหุนตามขอ 7 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
- หุน (-) "
9. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท ("ใบสําคัญแสดงสิทธิ") ที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานจํานวน 50,000 หนวย
ตามมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2537 วาระที่ 7 ที่ได
อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 15,000 หนวย และ มติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 33 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2541 วาระที่ 10 ที่ไดอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวน 35,000 หนวย จากเดิม "ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 100 หุน"
เปน "ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 200 หุน" รวมทั้งการจัดสรรหุนเพิ่ม
เติมจํานวน 5,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุน สามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อใหสอดคลองกับการแตกหุนและเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ("ใบสําคัญแสดงสิทธิ") ที่ออกใหแก
กรรมการและพนักงานจํานวน 50,000 หนวยที่ผูถือหุนไดอนุมัติไวแลวตามมติของที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2537 และตามมติของที่ประชุมสามัญผู
ถือหุน ครั้งที่ 33 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2541 จากเดิม "ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มี
สิทธิซื้อหุนสามัญได 100 หุน" เปน "ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 200
หุน" รวมทั้งการจัดสรรหุนเพิ่มเติมจํานวน 5,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท เพื่อรอง
รับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อใหสอดคลองกับการแตกหุนและเปลี่ยน
แปลงมูลคาที่ตราไว
10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ( ถามี )
คณะกรรมการเห็นสมควรแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวา ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกัน
ไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ
นอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได
ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2548 ไดอนุมัติวาระที่ 6 ถึง วาระที่ 9 ตามที่
กลาวมาขางตน โครงสรางทุนของบริษัทจะเปนดังนี้
หนวย : บาท
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท 1,500,000,000
ทุนเรียกชําระ
หุนสามัญ 200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท 1,000,000,000
ทุนที่ยังไมเรียกชําระ
หุนสามัญ
- จัดสรร 10,000,000 หุน เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออก
ใหแกกรรมการและพนักงาน 50,000 หนวย
อัตราการใชสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 200 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท
50,000,000

- จัดสรร 90,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท ใหแก
ผูถือหุนเดิม
450,000,000
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทุนดังกลาว จะทําใหโครงสรางทุนของบริษัทกลับสูโครง
สรางเดิมกอนที่บริษัทจะตอบรับขอเสนอของบริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) ในการควบรวมกิจ
การระหวางบริษัทกับบริษัทเงินทุน ฟนันซา จํากัด ยกเวนเรื่องการแตกหุน ดังนี้
หนวย : บาท
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 150,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 1,500,000,000
ทุนเรียกชําระ
หุนสามัญ 100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 1,000,000,000
ทุนที่ยังไมเรียกชําระ
หุนสามัญ
- จัดสรร 5,000,000 หุน เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออก
ใหแกกรรมการและพนักงาน 50,000 หนวย
อัตราการใชสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 100 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
50,000,000
- จัดสรร 45,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาทใหแก
ผูถือหุนเดิม
450,000,000
และ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกใหแกกรรมการและพนักงานจํานวน 50,000 หนวย ซึ่ง
ปจจุบันยังไมมีการออกใหแกกรรมการและพนักงานแตอยางใด ก็จะกลับสูสภาพเดิม คือ เทากับ
รอยละ 5 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายภัค เพงศรี)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

