การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 46
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
วันจันทรที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 10.00น.
(เริ่มลงทะเบียนไดตงั้ แตเวลา 9.00น.)

ณ หองประชุม 1001 ชั้น 10
อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนซึ่งใชระบบบารโคด
โปรดนําหนังสือมอบฉันทะที่พิมพบารโคดไวมาดวย แมทานจะมาประชุมดวยตนเอง
วันศุกรที่ 25 มีนาคม 2554
เรื่อง

ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 46

เรียน ทานผูถือหุน
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย

1. รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 45 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27
เมษายน 2553
2. รายงานประจําป 2553
3. รายละเอียดของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ
4. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนในการเขาประชุมผูถือหุน
5. หนังสือมอบฉันทะและใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
6. คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารแสดงตนเขารวม
ประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
7. ขั้นตอนการเขารวมประชุม
8. ขอบังคับของบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน

ดวย คณะกรรมการบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกําหนดการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 46 ในวันจันทรที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ หองประชุม
1001 ชั้นที่ 10 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้

วาระที่ 1:

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 45 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553

ขอเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 45 มีขึ้นเมื่อวันอังคารที่
27 เมษายน 2553 ซึ่งบริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมและเผยแพรทาง
เวบไซทของบริษัท www.bfit.co.th ตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 และ
ไดเผยแพรบันทึกภาพการประชุมใหผูถือหุนชมผานเวบไซทของบริษัท
แลว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกลาว

วาระที่ 2:

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทและรายงานประจําปของ
คณะกรรมการ

ขอเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2553 ปรากฏในรายงาน
ประจําป 2553 ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งนี้ และบริษัทไดเผยแพรในเวบไซทของบริษัท www.bfit.co.th
ตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2554

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบ
ผลการดําเนินงานของบริษัท และรายงานประจําปของคณะกรรมการ

วาระที่ 3:

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และงบการเงิน
เฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผานการตรวจสอบ
จากผูสอบบัญชีแลว

ขอเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ไดแสดงไวในรายงานประจําป
2553 ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บริษัท และตรวจสอบโดยผูตรวจสอบบัญชีแลว
หนา 2 จาก 8

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
แลว

วาระที่ 4:

พิจารณารับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนเงินสํารอง และ
พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล

ขอเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีกําไรสุทธิเฉพาะธุรกิจเงินทุนสําหรับป 2553 จํานวน 60,325,125
บาทและไมมขี าดทุนสะสม ตามขอบังคับของบริษัทขอ 45 บริษัทตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5
ของกําไรสุทธิประจําปหกั ดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนที่ออกและชําระแลว 1,000,000,000
บาท และมีทนุ สํารอง 77,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.7 ของทุนที่ออก
และชําระแลว
นอกจากนั้น การที่บริ ษัท มีกํ า ไรสุท ธิ แ ละไมมี ขาดทุ น สะสมดั งกลา ว
บริษัทสามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดตามนัยของมาตรา
115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ
เฉพาะธุรกิจเงินทุน โดยมีรายละเอียดการจายเงินปนผลเทียบกับปกอน
หนา ดังนี้
ขอมูล
ป 2552
ป 2553
กําไรสุทธิเฉพาะธุรกิจเงินทุน (บาท)
55,896,659 60,325,125
จํานวนเงินปนผลจาย (บาท)
40,000,000 40,000,000
จํานวนหุน (หุน )
200,000,000 200,000,000
เงินปนผลจายตอหุน (บาท)
0.20
0.20
อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิเฉพาะธุรกิจเงินทุน
71.56%
66.31%
หนา 3 จาก 8

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบ
การจั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ ป ระจํ า ป เ ป น เงิ น สํ า รองตามกฎหมายจํ า นวน
4,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจํานวน 40,000,000
บาท หรือคิดเปน 0.20 บาทตอหุน ซึ่งเงินปนผลดังกลาวจะจายจากกําไร
สุทธิของธุรกิจเงินทุนที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 25 โดย
จะจายใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวัน
พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 และกําหนดจายเงินปนผลในวันจันทรที่ 9
พฤษภาคม 2554

วาระที่ 5:

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทน

ขอเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
กํ า หนดให ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป แต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละ
กําหนดจํานวนเงินคาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณาความน า เชื่ อ ถื อ การไม มี
ความสั ม พั น ธ แ ละส ว นได เ สี ย กั บ บริ ษั ท และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง และ
ความสามารถในการใหบริการของผูสอบบัญชีสําหรับป 2553 แลว เห็น
ควร เสนอคณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาเสนอที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น
แตงตั้งนางวิไลรัตน โรจนนครินทร หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ หรือ
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสํานัก
งานสอบบั ญ ชี ดี ไอ เอ ซึ่ ง ได รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทและ บริษัทยอย ทั้งนี้ บริษัทเสนอผูสอบบัญชีดังกลาวตอที่ประชุม
ผูถือหุนเปนปที่ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนาง
วิไลรัตน โรจนนครินทร หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ หรือ นางสาวสม
จินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่ง
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ไดแก บริษัท
หนา 4 จาก 8

หลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) (“BSEC”) ประจําป 2554 โดยกําหนด
คาตอบแทนสําหรับบริษัท เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,700,000 บาท ซึ่ง
ประกอบดวย คาสอบบัญชี ไมเกิน 1,500,000 บาท และคาบริการอื่นๆ
ไดแก คาตรวจสอบพิเศษที่ตองรายงานตอธนาคารแหงประเทศไทย ไม
เกิน 200,000 บาท และคาสอบบัญชีสําหรับ BSEC เปนจํานวนเงินไมเกิน
1,200,000 บาท ซึ่งเปนไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว
โดยคาตอบแทนดังกลาวไมเปลี่ยนแปลงจากป 2553 แตอยางใด
วาระที่ 6:

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระ

ขอเท็จจริงและเหตุผล

ขอบังคับของบริษัทขอ 17 กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุก
ครั้ง กรรมการตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสามโดย
อัตรา โดยใหกรรมการที่อยูใ นตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปครั้งนี้ กรรมการที่ตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระ 3 ทาน คือ ดร.สาคร สุขศรีวงศ รศ.ดร.สิริวุฒิ
บูรณพิร และ นายวรกิจ สรางศรีวงศ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาในการประชุม
ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 มีมติเสนอชื่อกรรมการที่ตอง
ออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 รายดังกลาวขางตนกลับเขาดํารงตําแหนง
เปนกรรมการบริษัทเชนเดิม และเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นชอบและนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 46
พิจารณาเลือกตั้งตอไป

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่
ตองออกจากตําแหนงตามวาระดังนี้
1) พิจารณาเลือกตั้งดร.สาคร สุขศรีวงศ กรรมการซึ่งตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ (มีอํานาจ
จัดการ) อีกหนึ่งวาระ
หนา 5 จาก 8

2) พิจารณาเลือกตั้งรศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร กรรมการซึ่งตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ (ไมมีอํานาจ
จัดการ) อีกหนึ่งวาระ
3) พิจารณาเลือกตั้งนายวรกิจ สรางศรีวงศ กรรมการซึ่งตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ (มีอํานาจ
จัดการ) อีกหนึ่งวาระ
วาระที่ 7:

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ

ขอเท็จจริงและเหตุผล

ขอบังคับของบริษัทขอ 15 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดบําเหน็จ
และคาตอบแทนกรรมการ โดยคาตอบแทนของกรรมการในป 2554 ที่
เสนอในครั้งนี้ ไมเปลี่ยนแปลงจากอัตราเดิมที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู
ถือหุนสามัญประจําปครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2547

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการในป 2554 ซึ่งไมมีการเปลี่ยนแปลงจากป 2553 ดังนี้

7.1 คณะกรรมการบริษัท
ตําแหนง
อัตราคาตอบแทนตอป เบี้ยประชุมตอครั้ง
(บาท)
(บาท)
ประธานกรรมการ
800,000
50,000
กรรมการ
280,000
25,000
7.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ตําแหนง
อัตราคาตอบแทนตอป เบี้ยประชุมตอครั้ง
(บาท)
(บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
100,000
25,000
กรรมการตรวจสอบ
50,000
25,000

หนา 6 จาก 8

7.3 คณะกรรมการสรรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ตําแหนง
อัตราคาตอบแทนตอป เบี้ยประชุมตอครั้ง
(บาท)
(บาท)
ประธานกรรมการสรรหาและ
50,000
-ไมม-ี
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
50,000
-ไมม-ี
คาตอบแทน
วาระที่ 8:

พิจารณาเรื่องอื่นๆ ( ถามี )

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวา ผูถือหุนซึ่งมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้ ง หมด จะขอให ที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาเรื่ อ งอื่ น นอกจากที่ กํ า หนดไว ใ น
หนังสือนัดประชุมอีกก็ได

โดยกําหนดใหปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิของทานผูถือหุนในการเขารวมประชุม
และออกเสียงลงมติในที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 46 และสิทธิรับเงินปนผล ในวันพฤหัสบดีที่
7 เมษายน 2554 ไปจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ
จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนที่มีชื่อปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน
2554 เขาประชุมโดยพรอมเพรียงกันตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน
อนึ่ง หากทานผูถือหุนไมสามารถมารวมประชุมผูถือหุนดวยตนเองได หรือไมสะดวกในการมอบ
ฉั น ทะให บุ ค คลอื่ น ใดเข า ร ว มประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนแทน ท า นผู ถื อ หุ น อาจมอบฉั น ทะให
กรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนในการเขาประชุมผูถือหุนเปนผูรับ
มอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคในการประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําป ครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่
5 หรือ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุน
ตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) ไดจาก
www.bfit.co.th ทั้งนี้ โปรดดําเนินการจัดสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาวที่กรอกขอความครบถวนและทานผู
หนา 7 จาก 8

ถือหุนลงนามในฐานะผูมอบฉันทะแลวใหแกบริษัทกอนวันประชุมผูถือหุนอยางนอย 1 วัน เพื่อผูรับมอบ
ฉันทะจะไดดําเนินการตามความประสงคของทานผูถือหุนตอไป
โดยคําสั่งคณะกรรมการ

(นายศกุนพัฒน จิรวุฒิตานันท)
เลขานุการบริษัท

หนา 8 จาก 8

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3

รายละเอียดบุคคลที่เสนอชื่อเปนกรรมการ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง
อายุ
สัญชาติ

:
:
:
:

ดร.สาคร สุขศรีวงศ
กรรมการ
43 ป
ไทย

การถือหุนในบริษัท และบริษัทยอย
: ไมมีการถือหุน (คิดเปน 0% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
(ของตนเอง รวมคูสมรสและบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)
จํานวนวาระที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการ : 2 วาระ
ในบริษัท
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงนับถึงปจจุบัน : ตัง้ แต ก.ย.2548 รวม 5 ป 7 เดือน
การประชุม
จํานวนครั้งที่เขารวม
การเขารวมประชุมคณะกรรมการ / คณะ
ประชุม/สิทธิการประชุม
กรรมการยอยในรอบปที่ผานมา (ป 2553)
คณะกรรมการบริษัท
4/4
คณะเจาหนาที่บริหาร
6/6
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอก (บริหารธุรกิจ)
University of South Australia
- ปริญญาโท (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ)
The George Washington University
- ปริญญาตรี (การธนาคารและการเงิน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณทํางาน

F:รายละเอียดบุคคลที่เสนอชื่อเปนกรรมการ

- Directors Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Executive Leadership Program
Wharton Business School, University of Pennsylvania, U.S.A. & NIDA, Thailand
- Advanced Management Program
Harvard University
- Certification Program in Business Law
Assumption University
มี.ค.2551 – ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
2551 – ปจจุบัน
กรรมการ
บมจ.เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท
2551 – ปจจุบัน
กรรมการ
บจก.ผลิตภัณฑนวัตกรรมจามจุรี

ประสบการณทํางาน (ตอ)

F:รายละเอียดบุคคลที่เสนอชื่อเปนกรรมการ

2551 – ปจจุบัน

กรรมการ
บจก.เอเชียแปซิฟค ไอเอเทค ซีอารโอ
2551 – ปจจุบัน
กรรมการ
บมจ.หลักทรัพย บีฟท
2550 – ปจจุบัน
กรรมการ / ประธานกรรมการ
บจก.เอส เอ บี เอส โฮลดิ้ง
2553 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจก.สุขศรีวงศ
2549 – ปจจุบัน
กรรมการ
บจก.นวัตกรรมจามจุรี
2549 – ปจจุบัน
กรรมการ
บจก.ตวันนา โฮเต็ล
ก.ย.2548 – ปจจุบัน - รองประธานกรรมการ / กรรมการ
ธ.ค.2548 – มิ.ย.2549 - กรรมการผูจัดการ
บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
2547 – ปจจุบัน
กรรมการ
Beijing Huamao Surapan Hotel Development Co., Ltd.
2546 – ปจจุบัน
กรรมการ
บจก.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
2546 – ปจจุบัน
กรรมการ
บจก.สุรพันธวณิช
2544 – ปจจุบัน
กรรมการ และผูจัดการทั่วไป
รานภูฟา
2543 – ปจจุบัน
กรรมการ
บจก.ชุมพร เบย ฮิลล
พ.ย.2540 – ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการ
- กรรมการ
บจก.ปรีดาปราโมทย
2538 – ปจจุบัน
กรรมการ
บจก.เอ็กซเซลลิงค
2534 – 2537
- อาจารยประจํา
ปจจุบัน
- อาจารยพิเศษ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ต.ค.2537 – 2553
- กรรมการ
- ผูจัดการโครงการ-กรรมการผูจัดการ
บจก.คอม-ลิงค

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน
จํานวน

ประเภทกรรมการ

2

- กรรมการ
บมจ.เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท
- กรรมการ
บมจ.หลักทรัพย บีฟท

กิจการอื่นที่ กิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่อง
ไมใชบริษัท กับธุรกิจของบริษทั
อยางมีนัยสําคัญ
จดทะเบียน
12 แหง
ไมมี

รวมทั้งหมดเปนกรรมการที่เปนผูบ ริหาร หรือกรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 6 บริษัท นับรวมเปน 3 กลุมธุรกิจ

F:รายละเอียดบุคคลที่เสนอชื่อเปนกรรมการ

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3

รายละเอียดบุคคลที่เสนอชือ่ เปนกรรมการ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง
อายุ
สัญชาติ

:
:
:
:

รองศาสตราจารย ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
กรรมการอิสระ
44 ป
ไทย

การถือหุนในบริษัท และบริษัทยอย (ของ : ไมมีการถือหุน (คิดเปน 0% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ตนเอง รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะ)
จํานวนวาระที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการ : 1 วาระ
ในบริษัท
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงนับถึงปจจุบัน : ตัง้ แต ก.ย.2552 รวม 1 ป 7 เดือน
การประชุม
จํานวนครั้งที่เขารวม
การเขารวมประชุมคณะกรรมการ / คณะ
ประชุม/สิทธิการประชุม
กรรมการยอยในรอบปที่ผานมา
คณะกรรมการบริษัท
4/4
คณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
วุฒิการศึกษา
- Doctor of Business Administration (DBA)
Boston University, U.S.A.
- Master of Science (MS in Management)
Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
- Master of International Business Administration (MIBA)
United States International University, U.S.A.
- Master of Art with Advanced Designation Certificate in International Trade
University of California, Los Angeles, U.S.A.
- BBA. (Marketing, English Program)
Bangkok University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Financial Institutions Governance Program (FGP)
- Directors Certification Program (DCP)
- Audit Committee Program (ACP)
- Monitoring the Internal Audit Function
- Monitoring the Quality of Financial Reporting
- Monitoring System of Internal Control and Risk Management
- Monitoring Fraud Risk Management
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณทํางาน
ส.ค.2552 – ปจจุบัน กรรมการ
บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
2537 – ปจจุบัน
รองศาสตราจารย
(อาจารยประจําภาควิชาการจัดการ)
2552 – ปจจุบัน
หัวหนาภาควิชาการจัดการ
2551 – ปจจุบัน
ที่ปรึกษาคณบดี
F:รายละเอียดบุคคลที่เสนอชื่อเปนกรรมการ

2550 – 2551
2548 – 2550

รองคณบดี ฝายวิชาการ
รองคณบดี ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธและกายภาพ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2550 – ปจจุบัน Accreditation Committee
ABEST 21, Japan
(ผูแทนไทยในคณะกรรมการประกันมาตรฐานการศึกษาดาน
การบริหารธุรกิจภายใตการกํากับของรัฐบาลญี่ปุน)
2545 – 2547
Visiting scholar
Boston University and Harvard University
2543 – 2545
Research Scholar
Massachusetts Institute of Technology

ประสบการณทํางาน (ตอ)

(วิจัยเกี่ยวกับ Corporate Governance for Financial Institutions)

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน
จํานวน
-

ประเภทกรรมการ

กิจการอื่นที่
ไมใชบริษัท
จดทะเบียน
-

กิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษทั
อยางมีนัยสําคัญ
-

ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระของผูถูกเสนอชื่อ
นิยาม และคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนด
“กรรมการอิสระ” หมายความถึง กรรมการที่ไมมีธุรกิจหรือสวนรวมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน
เกี่ยวของกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง อันอาจมีผลกระทบตอ
การตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเขมกวาขอกําหนดขั้นต่ําของ
กลต. และตลาดหลักทรัพย ดังนี้
1) ถือหุน ไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุน ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษัทใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม หรือนิติ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนบั รวมการถือหุนของผูท ี่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดวย
2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสว นรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ทีป่ รึกษา ทีไ่ ดเงินเดือนประจํา หรือผูมอี าํ นาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษัทรวม บริษทั ยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพน
จากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวาสองปกอ นวันทีไ่ ดรบั การแตงตั้ง
3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส
พี่นอ ง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบ ริหาร ผูถอื หุนรายใหญ ผูมอี าํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะไดรับการเสนอให
เปนผูบ ริหารหรือผูม ีอํานาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ยอย
4) ไมมี หรือเคยมีความสัมพันธในลักษณะของการใหบริการทางวิชาชีพ และความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ
บริษทั ยอย บริษัทรวม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงในลักษณะทีอ่ าจเปนการขัดขวางการใชวจิ ารณญาณอยางอิสระของ
ตน และไมมีความสัมพันธอื่นใดที่ทาํ ใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษทั เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวาสองปกอ นวันทีไ่ ดรบั การแตงตั้ง
ลักษณะความสัมพันธทอี่ าจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระตามวรรคหนึ่ง มีลักษณะ จํานวน หรือมูลคา
รายการตามเกณฑทหี่ นวยงานทางการทีก่ ํากับดูแลบริษทั เปนผูกาํ หนด
5) ไมเปนกรรมการทีไ่ ดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถอื หุนรายใหญ หรือผูถ ือหุน ซึ่งเปน ผูที่
เกี่ยวของกับผูถอื หุน รายใหญของบริษทั
6) ไมมีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั

F:รายละเอียดบุคคลที่เสนอชื่อเปนกรรมการ

คุณสมบัติ ดร.สิรวิ ุฒิฯ
ตามนิยามที่บริษทั กําหนด

; ใช

ไมใช

; ใช

ไมใช

; ใช

ไมใช

; ใช

ไมใช

; ใช

ไมใช

; ใช

ไมใช

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3

รายละเอียดบุคคลที่เสนอชื่อเปนกรรมการ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง
อายุ
สัญชาติ

:
:
:
:

นายวรกิจ สรางศรีวงศ
กรรมการ
66 ป
ไทย

การถือหุนในบริษัท และบริษัทยอย
: ไมมีการถือหุน (คิดเปน 0% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
(ของตนเอง รวมคูสมรสและบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)
จํานวนวาระที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการ : 2 วาระ
ในบริษัท
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงนับถึงปจจุบัน : ตัง้ แต มี.ค.2551 รวม 3 ป 1 เดือน
การเขารวมประชุมคณะกรรมการ / คณะ
การประชุม
จํานวนครั้งที่เขารวม
กรรมการยอยในรอบปที่ผานมา
ประชุม/สิทธิการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
4/4
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
2/2

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณทํางาน

F:รายละเอียดบุคคลที่เสนอชื่อเปนกรรมการ

- ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรการเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- M.A.(Instructional Media)
California State University (Long Beach)
- Directors Accreditation Program (DAP)
- Audit Committee Program (ACP)
- Financial Statement for Director
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
มิ.ย.2552 – ปจจุบัน กรรมการ และรักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร
บมจ.หลักทรัพย บีฟท
ก.พ.2552 – ปจจุบัน กรรมการ
บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี
2552 – ปจจุบัน
กรรมการ
บจก.เจริญพรพลังงาน
2552 – ปจจุบัน
กรรมการ
บจก.บุญเอนก
2552 – ปจจุบัน
กรรมการ
บจก.อีเทอเนิล เอนเนอยี แอนด อีเลคทริซิตี

ประสบการณทํางาน (ตอ)

มี.ค.2551 – ปจจุบัน กรรมการ
บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
มี.ค.2551 – ปจจุบัน กรรมการ
กองทุนรวมแอสเสทโกรท
มิ.ย.2549 – มี.ค.2552 กรรมการ
บจก.คัสสาวาแลนด
2541 – 2548
ผูจัดการ
บจก.สุนัตตา
2523 – 2540
Manager
G.T. Packaging, South El Monte, CA, U.S.A.
2518 – 2522
เจาของ
รานอาหารศรีชนม
2515 – 2517
2513 – 2515
2512 – 2513

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการอื่น

Maintenance Mechanic
Long Beach Community Hospital, Long Beach, CA, U.S.A.
Hydraulic Technician
Pasadena Hydraulic Co., Ltd., City of Industry, CA, U.S.A.
นักวิชาการตรี
กรมพัฒนาที่ดิน (กระทรวงพัฒนาการฯ)

บริษัทจดทะเบียน
จํานวน
2

ประเภทกรรมการ
- กรรมการ และรักษาการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
บมจ.หลักทรัพย บีฟท
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี

กิจการอื่นที่
ไมใชบริษัท
จดทะเบียน
4 แหง

รวมทั้งหมดเปนกรรมการที่เปนผูบ ริหาร หรือกรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 7 บริษัท นับรวมเปน 3 กลุมธุรกิจ

F:รายละเอียดบุคคลที่เสนอชื่อเปนกรรมการ

กิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษทั
อยางมีนัยสําคัญ
ไมมี

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4

รายละเอียดบุคคลผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 46
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – ชื่อสกุล นายธีระ วิภูชนิน
ตําแหนง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ
ไทย
อายุ 61
ป
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท และบริษัทยอย

- ไมมี -

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา ( ป 2553 )
- ประชุมผูถือหุน
1/1
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริษัท
4/4
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

4/4
3/3

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท

5 ป 11 เดือน

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี B.Sc. In Economics and
Business Administration

University of Wisconsin - Steven Point, USA.

สัมมนาอบรม
- Director Certification Program
- Audit Committee Program
ประวัติการทํางาน
2550 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2548 – ปจจุบัน
2548 – ปจจุบัน
2546 – ปจจุบัน
2546 – ปจจุบัน
2538 – ปจจุบัน

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประธานกรรมการ, บจก.จัดการรักษาสิ่งแวดลอม
กรรมการ, บจก.เค.แอล. หองเย็น
กรรมการอิสระ, บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
ประธานกรรมการ, บมจ.อินเตอร ไฮด
กรรมการอิสระ, บมจ.สยามแมคโคร
กรรมการอิสระ, บมจ.พรีเชียสชิปปง
กรรมการอิสระ, บมจ.สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม

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

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4

รายละเอียดบุคคลผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนในการเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 46
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – ชื่อสกุล นายวัฒนา สุภรณไพบูลย
ตําแหนง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ
ไทย
อายุ 71
ป
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท และบริษัทยอย

- ไมมี -

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา ( ป 2553 )
- ประชุมผูถือหุน
1/1
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริษัท
4/4
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท (การจัดการ)
- MS. (Electrical Engineering)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา-เกียรตินิยม)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (อุตสาหการ)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 1)
- วปอ.การปองกันประเทศ รุน 35
สัมมนาอบรม
- Director Certification Program
- Audit Committee Program
- Finance for Non-Finance Director
ประวัติการทํางาน
2551 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2548 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน

4/4
3/3

5 ป
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
The University of Texas, U.S.A.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี
กรรมการ, บจก.อมตะ บี.กริม เพาเวอร 1
กรรมการ, บจก.อมตะ บี.กริม เพาเวอร 2
กรรมการ, บจก.อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 1
(เดิมชื่อ : บจก.อมตะ สตีม ซัพพลาย)
กรรมการ, บจก.อมตะเพาเวอร (ระยอง)
กรรมการ, บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
กรรมการ, บจก.อมตะเพาเวอร

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

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6

คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารแสดงตนเขารวมประชุม
การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง

วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทไดจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยได
กําหนดไว ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนที่
ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให
กรรมการอิสระของบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทไดเสนอชื่อไว ซึ่งมีรายละเอียดขอมูลของกรรมการอิสระที่
บริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุนเลือกมอบฉันทะปรากฎตามเอกสารแนบ โดยผูถือหุนอาจระบุชื่อผูรับมอบฉันทะได
มากกวา 1 ราย เพื่อความคลองตัวกรณีผูรับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได ผูรับมอบฉันทะ
รายอื่นก็สามารถเขาประชุมแทนได แตผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงไดเพียงรายเดียว ไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได นอกจากนี้ ในการออก
เสียงลงคะแนนในแตละวาระ ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงเพียงอยางใดอยาง
หนึ่งเทานั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได โดยสามารถพิมพขอมูลไดจากเวปไซด
ของบริษัทที่ www.bfit.co.th

การลงทะเบียนเขารวมประชุม
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุม กอนเริ่มการประชุมมากกวา 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปดรับ
ลงทะเบียน ตั้งแตเวลา 9.00 นาฬิกา เปนตนไป ณ หองประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารกรุงเทพประกันภัย ตามแผนที่
สถานที่จัดประชุมที่ไดแนบมาพรอมนี้
บริษัทจะใชระบบบารโคดในการลงทะเบียนเขารวมประชุม ดังนั้น จึงขอใหผูเขารวมประชุมโปรดนํา
หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมซึ่งไดพิมพบารโคดไวมาใช
ในการลงทะเบียนดวย

เอกสารแสดงตนในการเขารวมประชุม
ผูเขารวมประชุม โปรดแสดงเอกสารดังตอไปนี้ ( แลวแตกรณี ) กอนเขารวมประชุม

1) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาและมาประชุมดวยตนเอง
สัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พรอมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่ใชบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตองแนบสําเนาทะเบียนบาน
พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองดวย

หนา 1 จาก 4

สัญชาติตางดาว
สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง

2) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาไมสามารถมาประชุมดวยตนเองและตองการมอบฉันทะให
บุคคลอื่นที่ไมใชกรรมการอิสระที่เสนอชื่อโดยบริษัทใหเปนผูรับมอบฉันทะ
กรณีผูถือหุนมีสัญชาติไทย
หนังสือมอบฉันทะที่มีบ ารโคดและใบประจําตอหนังสือมอบฉั นทะ ที่กรอกขอความถูกต องครบถวน
ชัดเจนและลงนามโดยผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผูมอบฉันทะ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง ในกรณีที่ใชบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตองแนบสําเนาทะเบียนบาน พรอมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตองดวย และ เอกสารของผูรับมอบฉันทะ

กรณีผูถือหุนมีสัญชาติตางดาว
หนังสือมอบฉันทะที่มีบารโคดและใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกขอความถูกตองครบถวนชัดเจน
และลงนามโดยผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท และสําเนาใบตางดาว หรือ
หนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองดวย และ เอกสารของผูรับมอบฉันทะ

3) กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคลและตองการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นที่ไมใชกรรมการอิสระที่เสนอชื่อ
โดยบริษัทใหเปนผูรับมอบฉันทะ
กรณีผูถือหุนมีสัญชาติไทย
หนังสือมอบฉันทะที่มีบารโคดและใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกขอความถูกตองครบถวนชัดเจน
และลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลผูมอบฉันทะนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และผูรับ
มอบฉันทะ พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท และ สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 1 ป
กอนวันประชุมผูถือหุน ของผูมอบฉันทะ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาหลักฐานของผูมีอํานาจลงนามตามแต
กรณี พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง และเอกสารของผูรับมอบฉันทะ

กรณีผูถือหุนมีสัญชาติตางดาว
หนังสือมอบฉันทะที่มีบารโคดและใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกขอความถูกตองครบถวนชัดเจน
และลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลผูมอบฉันทะนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และผูรับ
มอบฉันทะ พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท และ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผูมอบฉันทะและหนังสือ
รับรองที่ออกโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหนวยงานของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลําเนา ซึ่งรับรองชื่อนิติ
บุคคล เลขที่จดทะเบียน ชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสํานักงานใหญ และอํานาจหรือเงื่อนไขในการลง
ลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ซึ่งสําเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองโดย
Notary Public ของประเทศนั้นๆ ที่ออกใหไมเกิน 1 ป กอนวันประชุมผูถือหุน และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทย
หนา 2 จาก 4

หรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตองทําการรับรองลายมือชื่อและตรา
ประทับของ Notary Public สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงนามรับรองสําเนาหนังสือ
ขางตน พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง และเอกสารของผูรับมอบฉันทะ

4) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาไมสามารถมาประชุมดวยตนเองหรือนิติบุคคลและตองการมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระที่เสนอชื่อโดยบริษัทใหเปนผูรับมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะที่มีบารโคดและใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกขอความถูกตองครบถวนชัดเจน
และลงนามโดยผูมอบฉันทะ พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท และเอกสารของผูถือหุน (ผูมอบฉันทะ) ตาม
รายละเอียดที่ระบุในกรณี 2 หรือ 3 ตามแตสถานะของผูถือหุน

เอกสารของผูรับมอบฉันทะ
กรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผูรับมอบฉันทะ พรอม
ลงลายมือ ชื่อรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่ใชบัตรขาราชการ หรือบั ตรพนักงานรั ฐวิส าหกิจ ตองแนบสําเนา
ทะเบียนบาน พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองดวย

กรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง

การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
ประธานที่ประชุมจะแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบกอน
เขาสูวาระการประชุม
1. การออกเสียงลงคะแนน ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ใหผูถือหุนบันทึกการลงมติคัดคานหรืองดออกเสียงในบัตร
ลงคะแนนที่เจาหนาที่ไดแจกใหกอนเขารวมประชุม ไมวาจะเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
3. ผู ถื อ หุ น ที่ ม อบฉั น ทะให ผู รั บ มอบฉั น ทะเข า ประชุ ม แทน และให ผู รั บ มอบฉั น ทะออกเสี ย ง
ลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนตามที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะ
นําการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะดังกลาวไปบันทึกรวบรวม
ไวลวงหนาในขณะที่ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบรอยแลว เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
ใหแกผูรับมอบฉันทะไมตองไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนําคะแนนเสียง
ดังกลาวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกลาวขางตน
หนา 3 จาก 4

4. บริษัทใชระบบบารโคดในการนับคะแนนเสียง
5. ประธานฯจะประกาศใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ หลังจากการออกเสียง
ลงคะแนนในแตละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง กี่
เสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละเทาใด โดยผลคะแนนเสียงที่นับไดจะเปนคะแนนเสียงที่รวม
คะแนนเสียงตามความประสงคของผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะแลว

หนา 4 จาก 4

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7

ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 46
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
วันที่ 25 เมษายน 2554
ผูถือหุน
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร

มาดวยตนเอง

ผูไดรับมอบฉันทะ

แสดงเอกสารสวนบุคคล
ที่โตะลงทะเบียน
(เริ่ม 9.00น)

แสดงหนังสือมอบฉันทะ
รวมทั้งเอกสารสวนบุคคลของผูมอบ
และผูรับมอบฉันทะ ที่โตะลงทะเบียน
(เริ่ม 9.00น)

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เขาหองประชุม
ประธานเปดประชุม
(เวลา 10.00น.)

ประธานเสนอวาระ
การประชุมตามลําดับ

ผูถือหุนกรอกบัตรลงคะแนน ไมวาจะเห็นดวย
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนน
เพื่อนําไปประมวลผล
ประธานแจงผลการลงคะแนนตอที่ประชุม

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8

ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
หมวด 4
การประชุมผูถ ือหุน
ขอ 31. การประชุมใหญของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัด
ใกลเคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
ขอ 32. ใหคณะกรรมการจัดการประชุมใหญผูถือหุนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในสี่เดือนภายหลังการ
สิ้นสุดรอบปทางการบัญชีของบริษัท การประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา การประชุมสามัญประจําป
การประชุม ผูถือหุนคราวอื่น ๆ ใหเรียกวา การประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนซึ่งมีหุนนับ
รวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือจํานวนผูถือหุนไมนอย
กวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด เขาชื่อ
กันทําหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ไดโดยในหนังสือ
รองขอนั้น จะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพื่อการใดไวใหชัดเจน คณะกรรมการตองจัดประชุม
ภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 33. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตาม
สมควรโดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว
และจัดสงใหผูถอื หุนและนายทะเบียนทราบ
ลวงหนาไมนอ ยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม
อนึ่งคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้นใหโฆษณาในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวัน
ประชุมไมนอยกวา 3 วัน
ขอ 34. การประชุมผูถือหุน ตองมีผูถอื หุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขาประชุมรวมกันไม
นอยกวา 25 คนหรือไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวาหนึง่ ในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถือ
หุนซึ่งเขามารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้น
ไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปน
การเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือ
หุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตองครบองคประชุม
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ขอ 35. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุน จะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน
ตนก็ได
การมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียน
บริษัทมหาชนจํากัดกําหนด และอยางนอยใหมรี ายการดังตอไปนี้
ก.
ข.
ค.

จํานวนหุนซึ่งผูม อบฉันทะนั้นถืออยู
ชื่อผูรับมอบฉันทะ
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยใหยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกลาวตอประธานกรรมการ
กําหนดไวกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม

หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการ

ขอ 36. ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจปฎิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถา
ไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฎิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุน ซึ่งมาประชุมเลือกผู
ถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุน ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ในกรณีที่ผูถือหุน มี
สวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องอันใด ผูถือหุนจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิไดนอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญจะตองไดรับคะแนนเสียง
เห็นชอบจากเสียงขางมากของผูถือหุนซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เวนแตในกรณี
ดังตอไปนี้จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถอื หุนซึ่ง
มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก.
ข.

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่มีสาระสําคัญใหแกบุคคลอื่น
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท

ค.

การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่
มีสาระสําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม
กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8

หนา 2 จาก 2

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 9

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 46
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