ที่ ลข. 15/2554
วันที่ 24 มีนาคม 2554
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 17
เรียน ทานผูถ ือหุน บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย : 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16
2. รายงานประจําป 2553
3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเขาเปนกรรมการ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. ประวัติกรรมการอิสระที่เปนผูรับมอบฉันทะ
6. เอกสารหลักฐานในการเขารวมประชุม
7. ขอบังคับของบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถ ือหุน
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. (ขอแนะนําใหใชแบบ ข.)
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ดวย คณะกรรมการบริษทั มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 17 ในวันจันทรที่ 25 เมษายน
2554 เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียร (หองหรรษา) เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร (โทร. 0-2233-7060-9) ตามระเบียบวาระดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553
(ตามสิ่งที่สงมาดวย 1)
2. พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 และรายงานประจําป
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 และรายงานประจําป
(ตามสิ่งที่สงมาดวย 2)
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะบัญชีประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นดวยกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2553 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีไดรับรองแลว และใหนําเสนอที่ประชุมผูถ ือหุนเพื่อพิจารณา
อนุมัติ (ตามสิ่งที่สงมาดวย 2)
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4. พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล ประจําป 2553
ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากในป 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) 47,099,763.05
บาท
และมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรยกมา 62,430,818.97 บาท
รวมมีกําไรสะสมกอนจัดสรร
109,530,582.02 บาท
บริษัทมีกําไรสุทธิป 2553 (ตามงบการเงินรวม) จํานวน 52,102,406.13 บาท
บริษัทมีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 10,000,000.-ลานบาท ซึ่งสํารองครบตามที่
กฎหมายกําหนด รอยละ 10 ของทุนของบริษัท บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 60,000,000.-บาท จึงไม
ตองสํารองเพิม่
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผล ประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม ในปทผี่ านมา
บริษัทจายเงินปนผล หุนละ 2.50 บาท รวมเปนเงิน 15,000,000.- บาท คิดเปนรอยละ 48.64 ของกําไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวม
สําหรับปนี้ เสนอใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 3.50 บาท รวมเปนเงิน 21,000,000.-บาท คิดเปน
รอยละ 40.31 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม เพื่อจาย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ซึ่งจายจากกําไรสุทธิ
ที่เสียภาษีเงินไดอัตรารอยละ 30 โดยกําหนดรายชื่อผูถ ือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปนผลใน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และ ใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดย
วิธีปด สมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
กรรมการทีอ่ อกตามวาระมี 3 คน ดังนี้
1) นายอังคณี วรทรัพย
2) นางพรรณขนิตตา บุญครอง (กรรมการอิสระ)
3) นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษทั ที่ผานมา ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอเลือกตั้งกรรมการ 3 คนทีค่ รบวาระ กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ
นายอังคณี วรทรัพย นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการอิสระ และนางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล
(ประวัตกิ รรมการ ตามสิ่งทีส่ งมาดวย 3 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่สงมาดวย 4)
6. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการไดรว มกันพิจารณาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจและจํานวน
คณะกรรมการเพื่อกํากับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษทั ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ป 2554 จํานวน 6,000,000.- บาท เทากับ
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ป 2553 โดยในป 2553 มีการจายคาตอบแทนกรรมการ 5,587,00.-บาท
7. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอ จึงเห็นควรแตงตั้ง นายชัยกรณ
อุนปติพงษา เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรกั ษ อติอนุวรรตน เลขทะเบียน 5202 และ/หรือ
ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง เลขทะเบียน 1378 จากสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนผูสอบบัญชี
ประจําป 2554
สํานักงานงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนสํานักงานสอบบัญชีตั้งแตป 2543 และนาย
ชัยกรณ อุน ปติพงษา เปนผูส อบบัญชีปที่ 2 ของบริษัทและบริษัทยอย ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อ
ดังกลาวไมมรี ายการเปนบุคคลเกีย่ วโยง หรือมีการขัดแยงผลประโยชน มีความรูความสามารถ และมี
ความเปนอิสระในการสอบบัญชี
กําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท ป 2554 เปนเงิน 475,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 รอยละ 4.9
(ป 2553 เปนเงิน 453,000.- บาท) คาสอบบัญชี ประกอบดวย
-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 150,000.-บาท รายป 175,000.-บาท รวม 325,000.-บาท
-งบการเงินรวมรายไตรมาส 105,000.-บาท รายป 45,000.-บาท รวม 150,000.-บาท
475,000.-บาท
-คาบริการอื่นๆ ไมมีการใชบริการอื่น
8. เรื่องอื่นๆ (ถามี)
อนึ่ง บริษทั กําหนดใหวนั ที่ 11 มีนาคม 2554 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มี
สิทธิในการเขาประชุมสามัญผูถือหุน ครัง้ ที่ 17 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2554
จึงเรียนเชิญทานผูถ ือหุนมาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว และขอเชิญรับประทานอาหาร
กลางวันรวมกัน หากผูถ ือหุนประสงคจะแตงตั้งผูแ ทนเขารวมประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมนี้
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษทั ขอความรวมมือจากทานโปรดสงหนังสือ
มอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2554 จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย)
เลขานุการบริษัท
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