วันจันทรที่ 18 กันยายน 2549
เรื่อง

ขอเรียนเชิญประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 2/2549

เรียน

ผูถือหุน
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย

1. รายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2549
2. งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549
3. รายละเอียดของกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการเสนอชื่อเปนผูรับมอบฉันทะ
จากผูถือหุนในการเขาประชุมผูถือหุน
4. หนังสือมอบฉันทะและใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะ
5. เอกสารแสดงตนที่ตองนํามามอบใหบริษัทเพื่อเขาประชุมผูถือหุน

ดวยคณะกรรมการบริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ไดมีมติกําหนดวันประชุมผูถือหุน
วิสามัญครั้งที่ 2/2549 ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2549 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ชั้นที่ 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่
25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
(1.) พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน2549
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
(2.) พิจารณารับทราบรายงานของผูสอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 งบกําไรขาดทุน
รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของบริษัทและบริษัทยอย ที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว และงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที่ผูสอบบัญชี
ตรวจสอบแลว
คณะกรรมการเห็นควรใหผูถือหุนอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและ
บริษัทยอย ที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว และงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว
(3.) พิจารณาการกําหนดสัดสวนการใหสิทธิในการจองซื้อหุนที่ออกใหมของบริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด
(มหาชน) หรือ BSEC ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ใหแกผูถือหุนของบริษัท

คณะกรรมการเห็นควรใหผูถือหุนอนุมัติการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ BSEC ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
จํานวน 40,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัททุกรายตามสัดสวนการถือหุน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
หลักทรัพยที่เสนอขาย

:

หุนสามัญเพิ่มทุนของ BSEC (ปจจุบันหุนของ BSEC ยังไมมีสถานะ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)

จํานวนหุนที่จําหนาย

:

40,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 20 ของหุนสามัญเพิ่มทุนของ BSEC ที่
จะเสนอขายใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไปเปนครั้งแรก

อัตราสวนการจัดสรร

:

ทุกๆ 5 หุนสามัญของบริษัทจะไดรับสิทธิในการซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ของ BSEC จํานวน 1 หุน และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการ
คํานวณสิทธิจะถูกปดทิ้ง โดยเปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนสามัญ
ของบริษัททุกรายที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ
บริษัท

วันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดผูไดรับสิทธิ : วันที่ 19 ตุลาคม 2549 เวลา 12.00น. หรือตามแตมติที่ประชุมผูถือ
หุนจะเห็นควรเปนอยางอื่น โดยตามระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยตองแจงลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน
ราคาเสนอขายหุน BSEC

:

เปนราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุน IPO ซึ่งจะกําหนดและแจงให
ทราบในภายหลัง (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท)

กําหนดจองซื้อ และ/หรือ ชําระคาหุน :

ชวงเวลาใกลเคียงกับการเสนอขายหุน IPO ซึ่งจะกําหนดและแจงให
ทราบในภายหลัง

รายละเอียดอื่นๆ

ผูถือหุนสามัญของบริษัทมีสิทธิจองซื้อหุน BSEC ไดไมเกินกวาสิทธิ
ของตน ในกรณีที่ผูถือหุนสามัญของบริษัทใชสิทธิในการจองซื้อหุน
BSEC ไมเต็มจํานวนตามที่จัดสรรไว และเศษของหุนที่เกิดจากการปด
เศษทศนิยม ใหคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจาหนาที่บริหาร
ของ BSEC หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายของ
BSEC มีอํานาจจัดสรรหุนดังกลาวเพื่อเสนอขายตอประชาชนและ

:

บุคคลทั่วไปตอไป ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่
จําเปนเกี่ยวกับการเสนอขายหุนดังกลาวตามที่เห็นเหมาะสม และไม
ขัดหรือแยงกับกฎหมาย และ/หรือ กฎ หรือระเบียบที่เกี่ย วข อ งของ
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและ/หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อให
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ BSEC ตอประชาชนและบุคคล
ทั่วไปเปนครั้งแรกนี้ประสบความสําเร็จในการเสนอขายสูงสุด
อนึ่ง ทานผูถือหุนสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมของการเสนอขายหุนสามัญของ BSEC ในครั้งนี้ไดที่
Website ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงานกลต.) ตามขั้นตอนดังนี้
1. เขาสู Website ของ สํานักงานกลต. ที่ www.sec.or.th
2. เลือกหัวขอ “หนังสือชี้ชวน/แบบ Filing” ในหัวขอ “Shortcut”
3. เลือกบริษัท “บีฟท จํากัด (มหาชน) บล.” ในชอง “เลือกรายชื่อผูออกหลักทรัพย”
(4.) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ( ถามี )
คณะกรรมการเห็นสมควรแจงใหที่ประชุมทราบวา ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได
โดยกําหนดใหปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงมติใน
ที่ประชุมผูถือหุน ตั้งแตเวลา 12.00 น. ของวันพุธที่ 13 กันยายน 2549 ไปจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ
จึงเรียนเชิญผูถือหุนเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกันตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน
โดยคําสั่งคณะกรรมการ

( นายวิชัย กุลสมภพ )
เลขานุการคณะกรรมการ

เอกสารแสดงตนที่ตองนํามามอบใหบริษัทเพื่อเขาประชุมผูถือหุน
1) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาและมาประชุมดวยตนเอง
สัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง ในกรณีที่ใชบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตองแนบสําเนาทะเบียนบาน พรอมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตองดวย
สัญชาติตางดาว
สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
2) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาไมสามารถมาประชุมดวยตนเองและตองการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นที่ไมใชกรรมการ
ตรวจสอบที่เสนอชื่อโดยบริษัทใหเปนผูรับมอบฉันทะ
กรณีผูถือหุนมีสัญชาติไทย
หนังสือมอบฉันทะและใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกขอความถูกตองครบถวนชัดเจนและลงนามโดยผูมอบ
ฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผูมอบฉันทะ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่ใชบัตรขาราชการ หรือบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตองแนบสําเนาทะเบียนบาน พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองดวย และ เอกสารของผูรับ
มอบฉันทะ
กรณีผูถือหุนมีสัญชาติตางดาว
หนังสือมอบฉันทะและใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกขอความถูกตองครบถวนชัดเจนและลงนามโดยผูมอบ
ฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท และสําเนาใบตางดาว หรือ หนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ
พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองดวย และ เอกสารของผูรับมอบฉันทะ
3) กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคลและตองการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นที่ไมใชกรรมการตรวจสอบที่เสนอชื่อโดยบริษัทใหเปน
ผูรับมอบฉันทะ
กรณีผูถือหุนมีสัญชาติไทย
หนังสือมอบฉันทะและใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกขอความถูกตองครบถวนชัดเจนและลงนามโดยผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลผูมอบฉันทะ นั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และผูรับมอบฉันทะ พรอมติด
อากรแสตมป 20 บาท และ สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 1 ป กอนวันประชุมผูถือหุน ของ
ผูมอบฉันทะ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาหลักฐานของผูมีอํานาจลงนามตามแตกรณี พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง และเอกสารของผูรับมอบฉันทะ
กรณีผูถือหุนมีสัญชาติตางดาว
หนังสือมอบฉันทะและใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกขอความถูกตองครบถวนชัดเจนและลงนามโดยผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลผูมอบฉันทะนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และผูรับมอบฉันทะ พรอมติด
อากรแสตมป 20 บาท และ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผูมอบฉันทะและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจาหนาที่
ของนิติบุคคลนั้น หรือหนวยงานของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลําเนา ซึ่งรับรองชื่อนิติบุคคล เลขที่จดทะเบียน ชื่อผูมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสํานักงานใหญ และอํานาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ซึ่งสําเนา

เอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองโดย Notary Public ของประเทศนั้นๆ ที่ออกให
ไมเกิน 1 ป กอนวันประชุมผูถือหุน และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวได
จัดทําหรือรับรองความถูกตองทําการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของ Notary Public สําเนาหนังสือเดินทางของ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงนามรับรองสําเนาหนังสือขางตน พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง และเอกสาร
ของผูรับมอบฉันทะ
4) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาไมสามารถมาประชุมดวยตนเองหรือนิติบุคคลและตองการมอบฉันทะใหกรรมการ
ตรวจสอบที่เสนอชื่อโดยบริษัทใหเปนผูรับมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะและใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกขอความถูกตองครบถวนชัดเจนและลงนามโดยผูมอบ
ฉันทะ พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท และเอกสารของผูถือหุน (ผูมอบฉันทะ) ตามรายละเอียดที่ระบุในกรณี 2 หรือ 3
ตามแตสถานะของผูถือหุน
เอกสารของผูรับมอบฉันทะ
กรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผูรับมอบฉันทะ พรอมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่ใชบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตองแนบสําเนาทะเบียนบาน พรอมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองดวย
กรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 2/2549 ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2549 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 11
อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นดวย
วาระที่ ___________ เรื่อง _____________________________________________________________________________
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ ___________ เรื่อง _____________________________________________________________________________
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ ___________ เรื่อง _____________________________________________________________________________
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ ___________ เรื่อง _____________________________________________________________________________
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ ___________ เรื่อง _____________________________________________________________________________
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ _________________________________________ ผูมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ _________________________________________ ผูรับมอบฉันทะ
(
)
วันที่ _______ ตุลาคม 2549

แบบหนังสือมอบฉันทะ
เขียนที่ ______________________________
วันที่ ____________ ตุลาคม 2549
(1) ขาพเจา _____________________________________________________ สัญชาติ _____________________
อยูบานเลขที่ _____________ ถนน _______________________________ ตําบล/แขวง ____________________________
อําเภอ/เขต_____________________________ จังหวัด __________________________ รหัสไปรษณีย________________
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนสามัญ ________________________ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _________________________ เสียง
โดยถือหุนบุริมสิทธิ _____________________ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _________________________ เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให ______________________________________________________ อายุ _____________ ป
อยูบานเลขที่ _____________ ถนน ________________________________ ตําบล/แขวง ___________________________
อําเภอ/เขต______________________________ จังหวัด __________________________ รหัสไปรษณีย_______________
หรือ นายเอ็ดเวิรด เทอเรนซ น็อคโก หรือ นายวัฒนา สุภรณไพบูลย หรือ นายธีระ วิภูชนิน กรรมการ
และ กรรมการตรวจสอบ
เปนผูแทนของขาพเจาเขารวมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนใน การประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 2/2549 ในวัน อังคารที่
3 ตุลาคม 2549 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต แขวงทุง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
(4) จํานวนคะแนนเสียงที่ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในครั้งนี้ ดังนี้
เทากับจํานวนหุนทั้งสิ้นที่ขาพเจาถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามขอ (2)
บางสวนของจํานวนหุนทั้งสิ้นที่ขาพเจาถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดใน
หุนสามัญ _______________ หุน และออกเสียงลงคะแนนเทากับ ________________เสียง
หุนบุริมสิทธิ _______________ หุน และออกเสียงลงคะแนนเทากับ ________________เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ____________________ เสียง
(5) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวัน พุธที่ 26 เมษายน 2549
เห็นดวย _______________ เสียง

ไมเห็นดวย ______________ เสียง

งดออกเสียง _______________ เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวน
ของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทยอย ที่ผูสอบบัญชี
ตรวจสอบแลว และงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบ
กระแสเงินสด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว
เห็นดวย _______________ เสียง

ไมเห็นดวย ______________ เสียง

งดออกเสียง _______________ เสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาการกําหนดสัดสวนการใหสิทธิในการจองซื้อหุนที่ออกใหมของบริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด
(มหาชน ) หรือ BSEC ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ใหแกผูถือหุนของบริษัท
เห็นดวย _______________ เสียง

ไมเห็นดวย ______________ เสียง

งดออกเสียง _______________ เสียง

ไมเห็นดวย ______________ เสียง

งดออกเสียง ________________ เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี )
เห็นดวย _______________ เสียง

(6) คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ ของผูรับมอบฉันทะ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(7) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปในที่ประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ __________________________________ ผูมอบฉันทะ
(
)

ลงชื่อ ___________________________________ ผูรับมอบฉันทะ
(
)

หมายเหตุ
1. ผูถือ หุนที่ม อบฉันทะจะตอ งมอบฉันทะใหผูรับ มอบฉันทะเพี ยงรายเดี ยวเป นผูเขาประชุมและออกเสี ย ง
ลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
2. ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุในขอ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่
ระบุไวใน (2) ก็ได
3. ผูรับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ทั้งนี้หากขอความที่ระบุมีจํานวนเกินกวาที่ระบุไวขางตนก็
สามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
4. วาระเลือกตั้งกรรมการผูถือหุนสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
5. กรณีหากมีขอกําหนดหรือขอบังคับใดกําหนดใหผูรับมอบฉันทะตองแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด
เชน กรณีผูรับมอบฉันทะเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการเรื่องใดที่ไดเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็
สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารโดยระบุในขอ (6)

รายละเอียดของกรรมการตรวจสอบผูรับมอบฉันทะ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – ชื่อสกุล นายเอ็ดเวิรด น็อคโก (Mr. Edward Terrence Nocco)
สัญชาติ
อเมริกนั
อายุ
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จํานวนหุนที่ถือในบริษัท และบริษัทยอย - ไมมี วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ
- ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจ

- Pace University, U.S.A.
- St. Francis College, U.S.A.

การฝกอบรมและสัมมนา
- Director Certificate Program

- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทํางาน
- บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
(2547 – ปจจุบนั )
- Asian Advisory Group,Financial Advisory
Service –Singapore
(2547 – ปจจุบัน)
- HernonFung & Ng Pte.
(2546 – ปจจุบัน)
- JP Morgan Chase Bank (Chase Manhattan Bank)
(2516 – 2545)

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการผูจัดการ

- Senior Advisor
- ผูจัดการใหญและผูจัดการสาขาประเทศไทย

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา ทั้งนี้ใหระบุชื่อลักษณะความสัมพันธ
อายุของสัญญา ลักษณะของกิจกรรมและลักษณะสวนไดเสียพรอมจํานวนเงินของผลไดผลเสีย
(ถามี)
- ไมมี -

รายละเอียดของกรรมการและกรรมการตรวจสอบผูรับมอบฉันทะ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – ชื่อสกุล
สัญชาติ
อายุ

นายธีระ วิภูชนิน
ไทย
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จํานวนหุนที่ถือในบริษัท และบริษัทยอย

- ไมมี -

วุฒิการศึกษา
University of Wisconsin-Steven Point, U.S.A.
ประวัติการทํางาน
- ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
(ม.ค. 41 – ม.ค. 47))
- กลุมบริษัท พรีเมียร
(ม.ค. 2537 – ธ.ค. 2540)
- Prudential Asset Management Asia Ltd.
(2533 – 2537)
- American International Assurance Co., Ltd.
(2518 – 2533)
- เครดิตการพาณิชย จํากัด
(2517 – 2518)

B.Sc. in Economics and Business Administration

- รองกรรมการผูจัดการ
- รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
- ผูแทนประจําประเทศไทย
- รองประธานฝายการลงทุน
- ผูจัดการฝายเงินกูธุรกิจ

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา ทั้งนี้ใหระบุชื่อลักษณะความสัมพันธ
อายุของสัญญา ลักษณะของกิจกรรมและลักษณะสวนไดเสียพรอมจํานวนเงินของผลไดผลเสีย
(ถามี)
- ไมมี -

รายละเอียดของกรรมการตรวจสอบผูรับมอบฉันทะ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – ชื่อสกุล นายวัฒนา สุภรณไพบูลย
สัญชาติ
ไทย
อายุ
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จํานวนหุนที่ถือในบริษัท และบริษัทยอย

- ไมมี -
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สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา ทั้งนี้ใหระบุชื่อลักษณะ
ความสัมพันธ อายุของสัญญา ลักษณะของกิจกรรมและลักษณะสวนไดเสียพรอมจํานวนเงินของผลไดผลเสีย
(ถามี) - ไมมี -

