วันที่ 20 กุมภาพันธ 2550
เรื่อง การจายเงินปนผลและกําหนดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สิ่งที่สงมาดวย - ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 42 และความเห็นของคณะกรรมการ
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันอังคารที่
20 กุมภาพันธ 2550 ที่จัดขึ้น ณ หองประชุมบริษัท ตั้งแตเวลา 14.15 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา ไดลงมติ
ตางๆดังตอไปนี้
(1) ลงมติเปนเอกฉันทรับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2549 เปนเงินสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 15,000,000 บาท และอนุมัติจายเงินปนผลจํานวน 30,000,000 บาท
( 0.15 บาทตอหุน) โดยจายจากกําไรสุทธิที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ
25 ใหแกผูถือหุนผูซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ เวลา 12.00 น. ของ
วันจันทรที่ 9 เมษายน 2550 และกําหนดจายเงินปนผลในวันจันทรที่ 14 พฤษภาคม 2550
โดยจะนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป
(2) ลงมติเปนเอกฉันทใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตของ บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทยอย ไดแก บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ประจําป 2550 โดยกําหนด
คาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 1,900,000 บาท และ 2,000,000 บาท ตามลําดับ ซึ่งเปนไป
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว ( ป 2549 : 1,500,000 และ 1,400,000
บาท ตามลําดับ )
(3) ลงมติเปนเอกฉันทแตงตั้ง นางธิดา ชลวร เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท แทน
นายภัค เพงศรี พรอมทั้งกําหนดอํานาจกรรมการใหม ดังนี้
“ ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ไดแก นายสาคร สุขศรีวงศ
นางกิ่งเทียน บางออ นายสุวิช รัตนยานนท นายหาญ เชี่ยวชาญ และนางธิดา ชลวร สองในหาคน
นี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท”
ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัท จะประกอบไปดวย

1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน
ประธานกรรมการ
2. นายหาญ เชี่ยวชาญ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม และกรรมการผูจัดการ
3. นายสาคร สุขศรีวงศ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
4. นายเอ็ดเวิรด เทอเรนซ น็อคโก กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
6. นายวัฒนา สุภรณไพบูลย
กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
7. นางกิ่งเทียน บางออ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
8. นายสุวิช รัตนยานนท
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
9. นางธิดา ชลวร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
(4) รับทราบเปนเอกฉันทวา นายสมชาย สกุลสุรรัตน นายธีระ วิภูชนิน และนางธิดา ชลวร
เปนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ และลงมติเปนเอกฉันทใ ห นํา เสนอที่
ประชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ ลื อ กตั้ ง นายสมชาย สกุลสุรรัตน นายธีระ วิภูชนิน
และ นางธิดา ชลวร กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงเปน
กรรมการของบริษัทอีกหนึ่งวาระ
(5) ลงมติเปนเอกฉันทจัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 42 ในวันศุกรที่ 27
เมษายน 2550 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หองประชุม ชั้นที่ 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการ
ประชุม และ ความเห็นของคณะกรรมการตามแนบ
(6) ลงมติเปนเอกฉันทกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิของผูถือหุนใน
การเขารวมประชุมและออกเสียงในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 42 และ
เพื่อสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลสําหรับผูถือหุนที่มีชื่อปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนใน
วันจันทรที่ 9 เมษายน 2550 ตั้งแต เวลา 12.00 นาฬิกา โดยใหปดสมุดทะเบียนไปจนกวา
การประชุมจะแลวเสร็จ

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายหาญ เชีย่ วชาญ )
กรรมการผูจัดการ

ระเบียบวาระการประชุมผูถอื หุนสามัญประจําป ครั้งที่ 42 และ ความเห็นกรรมการ
1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 2/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 3
ตุลาคม 2549
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ดังกลาว
2.พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทและรายงานประจําปของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบผลการดําเนินงาน
ของบริษัท และรายงานประจําปของคณะกรรมการ
3.พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บดุ ล รวม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2549 งบกํ า ไรขาดทุ น รวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัทและบริษัทยอย ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบ
กระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีแลว และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน
สวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งผานการตรวจสอบ
จากผูสอบบัญชีแลว
4. พิจารณารับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนเงินสํารอง และพิจารณาอนุมัตกิ ารจายเงินปน
ผล
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบการจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปเปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 15,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติ
จายเงินปนผลจํานวน 30,000,000 บาท หรือคิดเปน 0.15 บาทตอหุน โดยจายจากกําไรสุทธิที่
ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 25 ใหแกผถู ือหุนที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียน
ผูถือหุน ณ เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันจันทรที่ 9 เมษายน 2550 และกําหนดจายเงินปนผลในวัน
จันทรที่
14
พฤษภาคม
2550
5.พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและแตงตัง้
นาย
ณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3734 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ไดแก บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ประจําป 2550
โดยกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 1,900,000 บาท และ 2,000,000 บาท ตามลําดับ
(คาตอบแทน ป 2549 :
1,500,000 บาท และ 1,400,000 บาทตามลําดับ)
6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระและพิจารณากําหนด
อํานาจกรรมการในกรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงกรรมการ
นายสมชาย สกุลสุรรัตน นายธีระ วิภูชนิน และ นางธิดา ชลวร เปนกรรมการที่ตอ งออก
จากตําแหนงตามวาระ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาคาตอบแทน ไดพิ จ ารณาในการประชุ มเมื่อวัน ที่ 6
กุมภาพันธ 2550 มีมติเสนอชื่อกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 3 คนดังกลาวขางตนกลับเขาดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทเชนเดิม และเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ และเสนอที่
ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 42 พิจารณาเลือกตั้งตอไป
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้ง นายสมชาย
สกุลสุรรัตน นายธีระ วิภูชนิน และ นางธิดา ชลวร กรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงกลับเขาดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทเชนเดิม
7.พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(
ถามี
)
คณะกรรมการเห็นสมควรแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวา ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวาหนึ่งในสาม ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได

