วันที่ 22 กุมภาพันธ 2549
เรื่อง การจายเงินปนผลและกําหนดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สิ่งที่สงมาดวย วาระการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 41 และความเห็นของคณะกรรมการ
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันพุธที่ 22
กุมภาพันธ 2549 ที่จัดขึ้น ณ หองประชุมบริษัท ตั้งแตเวลา 14.10 นาฬิกา ถึง 16.55 นาฬิกา ไดลงมติ
ตางๆดังตอไปนี้
(1) ลงมติเปนเอกฉันทรับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2548 เปนเงินสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 15,000,000 บาท และอนุมัติจายเงินปนผลจํานวน 30,000,000 บาท
(0.15 บาทตอหุน) โดยจายจากกําไรสุทธิท่ตี องเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ
25 ใหแกผูถือหุนผูซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ เวลา 12.00 น. ของ
วันศุกรที่ 7 เมษายน 2549 และกําหนดจายเงินปนผลในวันจันทรที่ 8 พฤษภาคม 2549โดย
จะนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป
(2) ลงมติเปนเอกฉันทใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตของ บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทยอย ไดแก บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ประจําป 2549 โดยกําหนดคา
ตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน 1,900,000 บาท และ 1,400,000 บาท ตามลําดับ ซึ่งเปน
ไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว ( ป 2548 : 1,000,000 และ 650,000
บาท ตามลําดับ )
(3) รับทราบเปนเอกฉันทวา นายสิทธิ เศรษฐวีรวัฒน นางกิ่งเทียน บางออ และ นายวัฒนา
สุภรณไพบูลย เปนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ และลงมติเปนเอกฉันทให
นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายสิทธิ เศรษฐวีรวัฒน นาง
กิ่งเทียน บางออ และ นายวัฒนา สุภรณไพบูลย กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกหนึ่งวาระ
(4) ลงมติเปนเอกฉันทจัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 41 ในวันพุธที่ 26
เมษายน 2549 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หองประชุม ชั้นที่ 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการ
ประชุม และ ความเห็นของคณะกรรมการตามแนบ
(5) ลงมติเปนเอกฉันทกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิของผูถือหุนใน

การเขารวมประชุมและออกเสียงในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 41 และ
เพื่อสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลสําหรับผูถือหุนที่มีชื่อปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนใน
วันศุกรที่ 7 เมษายน 2549 ตั้งแต เวลา 12.00 นาฬิกา โดยใหปดสมุดทะเบียนไปจนกวา
การประชุมจะแลวเสร็จ
จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายภัค เพงศรี)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
..................................................
ระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 41 และ ความเห็นของคณะกรรมการ
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวัน
ศุกรที่ 20 มกราคม 2549
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกลาว
2. พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2548 และรายงานประจําปของ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในป 2548 และรายงานประจําปของคณะกรรมการ
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และ งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกันของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และงบ
ดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผู
ถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งผานการตรวจ
สอบจากผูสอบบัญชีแลว
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม
และ งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งผาน
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกําไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกันของบริษัท ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว
4. พิจารณารับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนเงินสํารอง และพิจารณาอนุมัติการ
จายเงินปนผล
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบการจัดสรร
เงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 15,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจํานวน
30,000,000 บาท หรือ คิดเปน 0.15 บาทตอหุน โดยจายจากกําไรสุทธิที่ตองเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 25 ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน
ณ เวลา 12.00 น. ของวันศุกรที่ 7 เมษายน 2549 และกําหนดจายเงินปนผลในวันจันทรที่ 8
พฤษภาคม 2549
5. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทน
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและแตงตั้ง ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทยอย ไดแก บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ประจําป 2549 โดยกําหนดคา
ตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน 1,900,000 บาท และ 1,400,000 บาท ตามลําดับ
( คาตอบแทน ป 2548 : 1,000,000 บาท และ 650,000 บาทตามลําดับ )
6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระและ
พิจารณากําหนดอํานาจกรรมการในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
นายสิทธิ เศรษฐวีรวัฒน นางกิ่งเทียน บางออ และ นายวัฒนา สุภรณไพบูลย เปน
กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้ง นายสิทธิ
เศรษฐวีรวัฒน นางกิ่งเทียน บางออ และ นายวัฒนา สุภรณไพบูลย กรรมการซึ่งตองออก
จากตําแหนงกลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทเชนเดิม
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ( ถามี )
คณะกรรมการเห็นสมควรแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวา ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได

