ที่ ลข. 13/2555
วันที่ 22 มีนาคม 2555
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 18
เรียน ทานผูถ ือหุน บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย : 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 17
2. รายงานประจําป 2554
3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเขาเปนกรรมการ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเขาเปนกรรมการ
6. ประวัติกรรมการอิสระที่เปนผูรับมอบฉันทะ
7. เอกสารหลักฐานในการเขารวมประชุม
8. ขอบังคับของบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถ ือหุน
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. (ขอแนะนําใหใชแบบ ข.)
10. แผนที่สถานที่ประชุม

ดวย คณะกรรมการบริษทั มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถ อื หุนครั้งที่ 18 ในวันจันทรที่ 23 เมษายน 2555
เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียร (หองหรรษา) เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร (โทร. 0-2233-7060-9) ตามระเบียบวาระดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอื หุน ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นวามีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครัง้ ที่ 17 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2554 ไวอยางถูกตอง (ตามสิ่งที่สงมาดวย 1) และเห็นควรใหนําเสนอที่ประชุมผูถ อื หุนเพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกลาว
2. พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 และรายงานประจําป
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป
2554 และรายงานประจําป (ตามสิ่งที่สงมาดวย 2)
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะบัญชีประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นดวยกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2554 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีไดรับรองแลว และใหนําเสนอที่ประชุมผูถ ือหุนเพื่อพิจารณา
อนุมัติ (ตามสิ่งที่สงมาดวย 2)
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4. พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล ประจําป 2554
ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากในป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) 25,613,833 บาท
และมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรยกมา 88,530,582 บาท รวมมีกําไรสะสมกอนจัดสรร 114,144,415 บาท
บริษัทมีกําไรสุทธิป 2554 (ตามงบการเงินรวม) จํานวน 57,656,689 บาท
บริษัทมีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 10,000,000 ลานบาท ซึง่ สํารองครบตามที่
กฎหมายกําหนด รอยละ10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 60,000,000
บาท จึงไมตองมีการจัดสรรสํารองตามกฎหมายเพิ่ม
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผล ประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม ในปทผี่ านมา
บริษัทจายเงินปนผล หุนละ 3.50 บาท รวมเปนเงิน 21,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.31 ของกําไรสุทธิตาม
งบการเงินรวม
สําหรับปนี้ คณะกรรมการเห็นสมควร เสนอใหที่ประชุมผูถ ือหุนอนุมัติจา ยเงินปนผลประจําป 2554
ในอัตราหุนละ 4.20 บาท รวมเปนเงิน 25,200,000 บาท คิดเปนรอยละ 43.71 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ซึ่งจายจากกําไรสุทธิที่เสียภาษีเงินไดอัตรารอยละ 30 โดยกําหนดรายชื่อผูถ ือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิใน
การรับเงินปนผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
และกําหนดจายเงินปนผล ในวันที่
17 พฤษภาคม 2555
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ตามพระราชบัญญัติ บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทมีกรรมการที่ออกตาม
วาระ 4 คน ดังนี้
1) นายบัณฑร ลิ้วประเสริฐ
2) นายเลา ติง ไฟ
3) นายอมร อัศวานันท (กรรมการอิสระ)
4) นางพรพิมล หาญศักดิ์ (กรรมการอิสระ)
สําหรับการประชุมสามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 18 นี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถอื หุนในการเสนอรายชื่อ
บุคคลที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกการเขาเปนกรรมการเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาเปนการลวงหนา ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งเมื่อครบกําหนดเวลา ไมมีผถู อื หุนเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไมรวมกรรมการผูมสี วนไดเสีย)ไดพิจารณาคุณสมบัติในดาน
ตางๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึง
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัททีผ่ านมา ทั้งนี้ เนือ่ งจากบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควร เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมตั ิ เลือกตั้งกรรมการ 4 คนทีค่ รบวาระ
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กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายบัณฑร ลิว้ ประเสริฐ นายเลา ติง ไฟ นายอมร อัศวานันท
(กรรมการอิสระ) และนางพรพิมล หาญศักดิ์ (กรรมการอิสระ) (ประวัติกรรมการตามสิ่งที่สงมาดวย 3 และ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทตามสิ่งที่สงมาดวย 4)
6. พิจารณาแตงตั้ง นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ เปนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทไดรวมกัน
พิจารณาถึงการเพิ่มจํานวนกรรมการ เมื่อพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมดาน
คุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาของบริษัททีผ่ านมา ทั้งนี้
เนื่องจาก บริษทั ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่
ประชุมผูถ ือหุนอนุมัติแตงตัง้ นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ เปนกรรมการ (ประวัติกรรมการ ตามสิ่งที่สงมา
ดวย 5)
7. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการไดรว มกันพิจารณาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจและจํานวน
คณะกรรมการเพื่อกํากับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษทั ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมตั ิกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ป 2555
จํานวน 6,000,000 บาท เทากับป 2554 โดยในป 2554 มีการจายคาตอบแทนกรรมการ 4,520,000 บาท
8. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอ จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุม
ผูถือหุนอนุมตั แิ ตงตั้ง ดร.วิรชั อภิเมธีธํารง เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา เลขทะเบียน
3196 และ/หรือ นาย อภิรักษ อติอนุวรรตน เลขทะเบียน 5202 จากสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส
เปนผูสอบบัญชีประจําป 2555
สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทตั้งแตป 2543 และ
นายชัยกรณ อุน ปติพงษา เปนผูสอบบัญชีปที่ 3 ของบริษัท และบริษทั ยอย ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อ
ดังกลาวไมมรี ายการเปนบุคคลเกีย่ วโยง หรือมีการขัดแยงผลประโยชน มีความรูความสามารถและมีความเปน
อิสระในการสอบบัญชี
กําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท ป 2555 เปนเงิน 485,000 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 รอยละ 2.1
(ป 2554 เปนเงิน 475,000 บาท) คาสอบบัญชี ประกอบดวย
-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 150,000 บาท รายป 180,000 บาท รวม 330,000 บาท
-งบการเงินรวมรายไตรมาส 105,000 บาท รายป 50,000 บาท รวม 155,000 บาท
485,000 บาท
-คาบริการอื่นๆ ไมมีการใชบริการอื่น
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9. เรื่องอื่นๆ (ถามี)
อนึ่ง บริษทั กําหนดให วันที่ 9 มีนาคม 2555 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถ ือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิ
ในการเขาประชุมสามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 18 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2555
จึงเรียนเชิญทานผูถ ือหุนมาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว และขอเชิญรับประทานอาหาร
กลางวันรวมกัน หากผูถ ือหุนประสงคจะแตงตั้งผูแ ทนเขารวมประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมนี้
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษทั ขอความรวมมือจากทานโปรดสงหนังสือ
มอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันศุกรที่ 20 เมษายน 2555 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมยศ สุธรี พรชัย)
เลขานุการบริษัท
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