วันที่ 26 กุมภาพันธ 2551
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการ การจายเงินปนผล และกําหนดการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สิ่งที่สงมาดวย ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 43 และความเห็นของ
คณะกรรมการ
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันอังคารที่
26 กุมภาพันธ 2551 ที่จัดขึ้น ณ หองประชุมบริษัท ตั้งแตเวลา 14.30 นาฬิกา ถึง 16.20 นาฬิกา ไดลงมติ
ดังตอไปนี้
1. ลงมติเปนเอกฉันทรับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2550 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 6,000,000 บาท และอนุมัติจายเงินปนผลจํานวน 80,000,000 บาท (0.40 บาทตอหุน)
โดยจายจากกําไรสุทธิที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 ใหแกผูถอื หุนผูซึ่งมี
รายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ เวลา 12.00 น. ของวันพุธที่ 9 เมษายน 2551 และ
กําหนดจายเงินปนผลในวันจันทรที่ 12 พฤษภาคม 2551 โดยจะนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมตั ิตอไป
2. ลงมติเปนเอกฉันทใหนาํ เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ของสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ บริษัทยอย ไดแก บริษัท
หลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) (“BSEC”) และ บริษัท เอ.เอ็น.ที. (ประเทศไทย) จํากัด
ประจําป 2551 โดยกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน 1,700,000 บาท 1,700,000 บาท
และ 160,000 บาท ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว
(ป 2550: บริษทั 1,900,000 บาท และ BSEC 2,000,000 บาท)

3. ลงมติเปนเอกฉันทรับทราบการลาออกของนายเอ็ดเวิรด เทอเรนซ น็อคโค จากการเปน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2551
เปนตนไป
4. ลงมติเปนเอกฉันทแตงตั้งนาย วรกิจ สรางศรีวงศ เปนกรรมการ (ไมมีอํานาจจัดการ) และ
กรรมการตรวจสอบ แทนนายหาญ เชีย่ วชาญ กรรมการ ซึ่งไดลาออกในป 2550
ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัท จะประกอบไปดวย
1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน
2. นายสาคร สุขศรีวงศ
3. นางกิ่งเทียน บางออ
4. นางธิดา ชลวร
5. นายสุวิช รัตนยานนท
6. นายเอ็ดเวิรด เทอเรนซ น็อคโค
7. นายธีระ วิภชู นิน
8. นายวัฒนา สุภรณไพบูลย
9. นายวรกิจ สรางศรีวงศ

ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม และประธานเจาหนาที่
บริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม และรักษาการกรรมการ
ผูจัดการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ

5. รับทราบเปนเอกฉันทวา นายสาคร สุขศรีวงศ และ นายสุวิช รัตนยานนท เปนกรรมการที่ตอง
ออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 43 และลงมติเปนเอก
ฉันทมอบอํานาจใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาสรรหา
กรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ รวมถึงพิจารณาสรรหากรรมการใหม
(ถามี) และเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนสามัญเพื่อพิจารณาลงมติแตงตั้ง
6. ลงมติเปนเอกฉันทจัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 43 ในวันอังคารที่ 29
เมษายน 2551 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หองประชุม ชั้นที่ 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุม และ
ความเห็นของคณะกรรมการตามแนบ

7. ลงมติเปนเอกฉันทกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิของผูถือหุนใน
การเขารวมประชุมและออกเสียงในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 43 และ
เพื่อสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลสําหรับผูถือหุนที่มีชื่อปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนใน
วันพุธที่ 9 เมษายน 2551 ตั้งแต เวลา 12.00 นาฬิกา โดยใหปดสมุดทะเบียนไปจนกวา
การประชุมจะแลวเสร็จ
จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายศกุนพัฒน จิรวุฒิตานันท)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 43 และความเห็นของคณะกรรมการ
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกรที่ 27
เมษายน 2550
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
2. พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทและรายงานประจําปของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และ
รายงานประจําปของคณะกรรมการ
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน
สวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่ง
ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบ
กําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และงบดุล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับ
ปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว
4. พิจารณารับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนเงินสํารอง และพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนเงิน
สํารองตามกฎหมายจํานวน 6,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจํานวน 80,000,000 บาท หรือ
คิดเปน 0.40 บาทตอหุน โดยจายจากกําไรสุทธิที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 ใหแกผูถือ
หุนที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันพุธที่ 9 เมษายน 2551 และ
กําหนดจายเงินปนผลในวันจันทรที่ 12 พฤษภาคม 2551

5. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทน
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและแตงตัง้ ลผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสํานัก
งานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูส อบบัญชีของบริษัทและ บริษัทยอย ไดแก บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด
มหาชน) (“BSEC”) และ บริษัท เอ.เอ็น.ที. (ประเทศไทย) จํากัด ประจําป 2551 โดยกําหนดคาตอบแทนเปน
จํานวนเงินไมเกิน 1,700,000 บาท 1,700,000 บาท และ 160,000 บาท ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว (ป 2550: บริษัท 1,900,000 บาท และ BSEC 2,000,000 บาท)
6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ
คณะกรรมการเห็นสมควรมอบอํานาจใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดังนี้
1. พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ ไดแก
ดร.สาคร สุขศรีวงศ และ นายสุวิช รัตนยานนท รวมถึงพิจารณาสรรหากรรมการใหม (ถามี)
3. กําหนดวาระการประชุมที่เกีย่ วของ ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 43
4. เสนอรายชื่อกรรมการที่ผานการสรรหาและใหความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่
43 เพื่อใหลงมติเลือกตั้ง
7. พิจารณารับทราบคาตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการเห็ น สมควรแจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า ค า ตอบแทนกรรมการในป 2551 ซึ่ ง ไม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากปกอน เปนดังนี้
7.1 คณะกรรมการบริษัท
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

อัตราคาตอบแทนตอป
(บาท)
800,000
280,000

เบี้ยประชุมครัง้ ตอครั้ง
(บาท)
50,000
25,000

7.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

อัตราคาตอบแทนตอป
(บาท)
100,000
50,000

7.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
อัตราคาตอบแทนตอป
ตําแหนง
(บาท)
ประธานกรรมการสรรหาและ
50,000
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและ
50,000
พิจารณาคาตอบแทน

เบี้ยประชุมครัง้ ตอครั้ง
(บาท)
25,000
25,000

เบี้ยประชุมครัง้ ตอครั้ง
(บาท)
-ไมม-ี
-ไมม-ี

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ( ถามี )
คณะกรรมการเห็นสมควรแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวา ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่ง
ในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กําหนดไวใน
หนังสือนัดประชุมอีกก็ได
-------------

