ที่ กธ. 480873

วันที่ 16 ธันวาคม 2548

เรื่อง บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัทเงินทุน กรุงเทพ
ธนาทร จํากัด (มหาชน) เพิ่มทุนและเสนอขายหุนใหมตอประชาชน และประชุมผูถือหุน
วิสามัญของบริษัทครั้งที่ 1/2549
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สิ่งที่สงมาดวย 1. สารสนเทศเรื่องบริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ยื่นขออนุญาตเสนอขายหุนใหม
ตอประชาชน
2. ระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2549
ตามที่บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของเงินทุน กรุงเทพ
ธนาทร จํากัด (มหาชน) ไดจัดประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548
และมีมติอนุมัตินําหุนของบริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 599,995,000 บาท เปน ทุนจดทะเบียน
800,000,000 บาทโดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 200,005,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1
บาท เสนอขายใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไป
รายการดังกลาวเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนโดยขนาดของ
รายการเขาขายรายการประเภทที่ 2 บริษัทจึงขอนําสงสารสนเทศดังกลาวขางตนใหทานเพื่อโปรด
ทราบและเผยแพรตอผูลงทุน บริษัทจะจัดสงสารสนเทศดังกลาวขางตนแจงผูถือหุนภายใน 21
วัน ( 6 มกราคม 2549)
และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ("สํานักงาน
กลต.") อยูระหวางการรับฟงความคิดเห็นในเรื่อง การจัดโครงสรางบริษัท เพื่อ IPO และ Spin-off
ซึ่งคํานึงถึงการคุมครองสิทธิของผูถือหุนของบริษัทแม และตองการใหการ Spin-off บริษัทยอย
ตองทําตามเกณฑการจําหนายสินทรัพยที่สําคัญ รวมทั้งใหผูถือหุนอนุมัติแผนการ Spin-off โดย
ภาพรวม เชน แผนการกระจายหุน รวมทั้งเปดเผยผลกระทบตอผูถือหุนของบริษัทแม และควรให
สิทธิผูถือหุนของบริษัทแมในการจองซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยดังกลาวดวย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548 เวลา

11.05 น.- 12.00 น. ณ หองประชุมของบริษัท จึงมีมติใหเรียกประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่
1/2549 เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเพิ่ม
ทุนและเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไปตามที่ดําเนินการไวเดิมหรือไม
กําหนดประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2549 ในวันศุกรที่ 20 มกราคม 2549 เวลา 14.00
น. ณ หองประชุมชั้นที่ 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รายละเอียดวาระการประชุมตามแนบ และกําหนดปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุนเพื่อสิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2549 ในวัน
ศุกรที่ 30 ธันวาคม 2548 เวลา 12.00 น. โดยใหปดสมุดทะเบียนไปจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายภัค เพงศรี)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
.............................................
สารสนเทศ
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน)
ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ยื่นขออนุญาตเสนอขายหุนใหมตอประชาชน
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2548 ของ บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน)
("BFITSEC") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 ไดมีมติอนุมัติการนําหุนของ BFITSEC เขาจด
ทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจด
ทะเบียน 599,995,000 บาท ประกอบดวยหุนที่เรียกชําระแลว 400,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1
บาท เและหุนที่ยังไมเรียกชําระซึ่งเปนหุนที่รองรับการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ 199,995,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปน ทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
200,005,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขายใหแก ประชาชนและบุคคลทั่วไป พรอมทั้งมอบ

อํานาจใหคณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการหรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการ
เสนอขายหุนเพิ่มทุนไดทุกประการ รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท
จดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทของบริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ("บริษัท"หรือ"BFIT")
จึงขอรายงานรายการดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยและทานผูถือหุนของบริษัทและขอรับผิดชอบตอสารสนเทศ
วาไดจัดทําขึ้นโดยถูกตอง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ
จะเกิดขึ้นภายหลังจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน
กลต.”) อนุมัติให BFITSEC เสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชน และตลาดหลักทรัพยอนุมัติคําขอให
รับหุนสามัญของ BFITSEC เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยโดยยกเวนคุณสมบัติใน
เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย
2. คูสัญญาที่เกี่ยวของ
ผูออกหลักทรัพย : บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
ผูซื้อหลักทรัพย : ประชาชนและบุคคลทั่วไป
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
BFITSEC จะทําการเสนอขายหุนเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 200,005,000 หุน ใหแกประชาชนและบุคคล
ทั่วไป และนําหลักทรัพยของ BFITSEC เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําให
บริษัทมีสัดสวนการถือหุนใน BFITSEC ลดลง
กรณีไมรวมจํานวนหุนสามัญที่ยังไมเรียกชําระ 199,995,000 หุน ที่จัดสรรเพื่อรองรับการแปลงสภาพ
ของหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ
บริษัทมีสัดสวนการถือหุนลดลงรอยละ 33.33 โดยจากการถือหุนเกือบรอยละ 100 เหลือรอยละ
66.67
กรณีปรับรวมจํานวนหุนสามัญ 199,995,000 หุน ภายหลังการแปลงสภาพหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ
ทั้งหมด
บริษัทมีสัดสวนการถือหุนลดลงรอยละ 16.67 โดยจากการถือหุนรอยละ 66.67 เหลือรอยละ 50
หมายเหตุ : ในการประชุมผูถือหุนวิสามัญของบริษัทครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2547 ที่
ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติให BFITSEC ออกหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพซึ่งมีสิทธิแปลงสภาพเปน
หุนสามัญจํานวน 199,995,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) และจะทําใหสัดสวนการถือหุนใน
BFITSEC ของบริษัทลดลงจากเกือบรอยละ 100 เปนรอยละ 66.67 ภายหลังการแปลงสภาพหุนกูดอย
สิทธิแปลงสภาพทั้งหมด
รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ซึ่งเมื่อคํานวณตามเกณฑกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติของ
BFITSEC หลังภาษีตามสัดสวนที่ถือหุนลดลงเทียบกับกําไรสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย เทากับ
รอยละ 28.36 ซึ่งบริษัทจะตองสงสารสนเทศรายงานตอผูถือหุนภายใน 21 วัน นับแตวันที่เปดเผยราย
การตอตลาดหลักทรัพย
การคํานวณขนาดของรายการ
กรณีไมรวมจํานวนหุนสามัญที่ยังไมเรียกชําระ 199,995,000 หุน ที่จัดสรรเพื่อรองรับการแปลงสภาพ
ของหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ
(1) มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (Net tangible assets) ที่จําหนายไปตามสัดสวนเทียบกับ
มูลคาสิน
ทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ BFIT และ บริษัทยอย
เทากับ 14.54 %
(2) กําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติหลังภาษีตามสัดสวนที่จําหนายไปเทียบกับกําไรสุทธิของ
BFIT และบริษัทยอย
เทากับ 28.36 %
(3) มูลคารวมของสิ่งตอบแทนเทียบกับมูลคาของสินทรัพยของ BFIT และบริษัทยอย
ยังมิไดกําหนดราคาเสนอขาย
(4) มูลคาของหลักทรัพยที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยออกใหเพื่อเปนสิ่งตอบแทนการไดสิน
ทรัพยมาเมื่อเทียบกับมูลคาของหลักทรัพยที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยไดออกจําหนาย
แลว
ไมมี
กรณีปรับรวมจํานวนหุนสามัญ 199,995,000 หุน ภายหลังการแปลงสภาพหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ
ทั้งหมด
(1) มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (Net tangible assets) ที่จําหนายไปตามสัดสวนเทียบกับ
มูลคาสิน
ทรัพยทีมีตัวตนสุทธิของ BFIT และ บริษัทยอย
เทากับ 10.39 %
(2) กําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติหลังภาษีตามสัดสวนที่จําหนายไปเทียบกับกําไรสุทธิของ
BFIT และบริษัทยอย
เทากับ 14.18 %
(3) มูลคารวมของสิ่งตอบแทนเทียบกับมูลคาของสินทรัพยของ BFIT และบริษัทยอย
ยังมิไดกําหนดราคาเสนอขาย

(4) มูลคาของหลักทรัพยที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยออกใหเพื่อเปนสิ่งตอบแทนการไดสิน
ทรัพยมาเมื่อเทียบกับมูลคาของหลักทรัพยที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอยไดออกจําหนาย
แลว
ไมมี
4.

รายละเอียดของสินทรัพยที่จําหนาย
หุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน)
ผูออกหลักทรัพย : บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน)
ประเภทของหลักทรัพย : หุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน
: ไมเกิน 200,005,000 หุน
มูลคาที่ตราไว : 1 บาท
การเสนอขาย : ประชาชนและบุคคลทั่วไป
ราคาเสนอขาย : ยังมิไดกําหนดราคา
ระยะเวลาที่เสนอขาย : ภายหลังจากสํานักงาน กลต.อนุมัติให BFITSEC เสนอขายหุนเพิ่มทุน
ตอประชาชน และตลาดหลักทรัพยอนุมัติคําขอใหรับหุนสามัญของ
BFITSEC เปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยยกเวนคุณสมบัติในเรื่องการ
กระจายการถือหุนรายยอย
รายละเอียดของบริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ทุนจดทะเบียน
กอนการเพิ่มทุน : 599.995 ลานบาท
หลังการเพิ่มทุน : 800 ลานบาท
ทุนเรียกชําระแลว : 400 ลานบาท
มูลคาที่ตราไว : 1 บาท
ผูถือหุนใหญ
: BFIT ถือหุนจํานวน 399,999,860 หุน คิดเปนสัดสวนเกือบรอยละ 100
คณะกรรมการ ประกอบดวย
1. นางกิ่งเทียน บางออ ประธานกรรมการ
2. นายสุวิช รัตนยานนท รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
3. นายสิทธิ เศรษฐวีรวัฒน กรรมการและกรรมการบริหาร
4. นางศิริพร มณีพันธ
กรรมการ
5. นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
7. นายเวทางค พวงทรัพย กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ BFITSEC
(หนวย : บาท) ป 2546
ป 2547 9 เดือน ป 2548
สินทรัพยรวม 846,275,770 1,411,873,550 2,075,152,038
หนี้สินรวม
359,703,346 908,829,116 1,398,980,551
ทุนจดทะเบียน 400,000,000 599,995,000 599,995,000
ทุนเรียกชําระแลว 400,000,000 400,000,000 400,000,000
สวนของผูถือหุน 486,572,424 503,044,434 676,171,487
รายไดรวม
211,493,468 271,683,936 514,495,228
คาใชจายรวม 155,098,572 182,138,073 254,282,721
ภาษีเงินได
9,852,554 32,131,559 88,073,554
กําไรสุทธิ
46,542,342 57,414,304 172,138,953
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน* 0.12
0.14
0.43
กําไรตอหุนขั้นปรับลด
0.12
0.13
0.30
มูลคาตามบัญชีตอหุน*
1.22
1.26
1.69
กําไร (ขาดทุน) สุทธิในสวนของ 15,514,367 19,138,413 57,380,587
สินทรัพยที่จําหนาย (33.33%)**
* คํานวณจากหุนเรียกชําระ 400,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
** ไมรวมจํานวนหุนที่รองรับการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ
5. มูลคารวมของสิ่งตอบแทน
ยังมิไดกําหนดราคาเสนอขาย
6. มูลคาของสินทรัพยที่จําหนาย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 BFITSEC มีสวนของผูถือหุนเทากับ 676.17 ลานบาท มูลคาตามบัญชีตอ
หุน (คํานวณจาก 400 ลานหุน) เทากับ 1.69 บาท
ในกรณีที่มีการแปลงสภาพหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพทั้งหมด BFITSEC จะมีสวนของผูถือหุน
ประมาณ 959.07 ลานบาท มูลคาตามบัญชีตอหุน (คํานวณจาก 599.995 ลานหุน) เทากับ 1.60 บาท
7. ผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากผลของการทํารายการ
ผลประโยชนตอ BFITSEC
1.เพิ่มมูลคาใหแกหุนสามัญของ BFITSEC
2.มีเงินกองทุนเพียงพอที่จะขยายธุรกิจในการเพิ่มสวนแบงการตลาด
3.คืนเงินกูดอยสิทธิ
ผลประโยชนตอบริษัท

1.การขยายธุรกิจหลักทรัพยและการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของ BFITSEC จะเปนการ
ชวยเพิ่มมูลคาหุนของ BFITSEC ที่บริษัทถืออยู
2.สามารถทยอยลดสัดสวนการลงทุนใน BFITSEC ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยกําหนดได
8.. แผนการใชเงินที่ไดรับจากการขาย
BFITSEC จะนําเงินที่ไดรับจากการออกหลักทรัพย เพื่อการดําเนินการดังนี้
1. ขยายธุรกิจโดยการเพิ่มสาขา
2. ใชคืนเงินกูดอยสิทธิ
3. พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
9. รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวของกัน
รายการนี้ไมเขาขายรายการที่เกี่ยวโยงกัน
10. เงื่อนไขการเขาทํารายการ
รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการประเภทที่ 2 ของการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจด
ทะเบียน โดยบริษัทตองจัดสงหนังสือแจงผูถือหุนภายใน 21 วันนับแตวันที่เปดเผยรายการตอตลาด
หลักทรัพย
11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
การเสนอขายหุนเพิ่มทุนของ BFITSEC ตอประชาชนและการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เปนการดําเนินการตอเนื่องตามแผนการดําเนินธุรกิจของ BFITSEC ซึ่งระบุไวในสาร
สนเทศรายการเกี่ยวโยงและรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด
(มหาชน)ที่ไดออกหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ และไดจัดสงใหแกผูถือหุนเปนเอกสารประกอบการ
ประชุมผูถือหุนวิสามัญของบริษัทครั้งที่ 2/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2547 นอกจากนี้ การ
เสนอขายหุนตอประชาชนและการนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยยังจะเปนการดําเนินการ
ทยอยลดสัดสวนการลงทุนใน BFITSEC ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
12. ความเห็นของผูเชี่ยวชาญอิสระ
ไมมี
13. คดีหรือขอเรียกรอง ที่มีสาระสําคัญซึ่งอยูระหวางดําเนินการ
บริษัทไมมีคดีหรือขอเรียกรองที่มีสาระสําคัญที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัท
ยอยที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 หรือ คดีที่กระทบตอการ

ดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ แตไมสามารถประเมินผลกระทบเปนตัวเลขได หรือคดีที่มิไดเกิดจาก
การประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
14. ผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวของกันระหวางบริษัทฯ กับกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนที่ถือหุน
ทั้งทางตรงหรือทางออมตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
โปรดดูรายงานการสอบทานและงบการเงินระหวางกาลของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 30
กันยายน 2548 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
...................................................
รายละเอียดวาระการประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 1/2549 ของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร
จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะจัดประชุมในวันศุกรที่ 20 มกราคม 2549
1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27
ตุลาคม 2548
คณะกรรมการเห็นสมควร เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติรับรองรายงานการ
ประชุมดังกลาว
2.พิจารณาอนุมัติใหบริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเพิ่มทุนและเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไปตามที่ดําเนินการไวเดิม
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติอนุมัติใหบริษัทหลัก
ทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ดําเนินการในเรื่องดังกลาวตามที่ดําเนินการไวเดิม โดยมีราย
ละเอียดปรากฎตามสารสนเทศที่สงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
3.พิจาณาเรื่องอื่นๆ ( ถามี )
คณะกรรมการเห็นสมควรแจงใหที่ประชุมทราบวา ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่นๆนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได

