วันจันทรที่ 10 เมษายน 2549
เรื่อง

ขอเรียนเชิญประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 41

เรียน ทานผูถือหุน
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย

1. รายงานการประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกรที่ 20
มกราคม 2549
2. รายงานประจําปของบริษัท
3. รายละเอียดของผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ
4. รายละเอียดของกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการเสนอชื่อเปนผูรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุนในการเขาประชุมผูถือหุน
5. หนังสือมอบฉันทะและใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะ
6. เอกสารแสดงตนที่ตองนํามามอบใหบริษัทเพื่อเขาประชุมผูถือหุน

ดวย คณะกรรมการบริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) มีมติกําหนดการ
ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 41 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หอง
ประชุม ชั้นที่ 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวัน
ศุกรที่ 20 มกราคม 2549
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ดังกลาว
2. พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทและรายงานประจําปของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของ
บริษัท และรายงานประจําปของคณะกรรมการ
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท

และบริษัทยอย ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบ
กําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกันของบริษัท ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2548 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแส
เงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีแลว และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของ
ผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีแลว
4. พิจารณารับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนเงินสํารอง และพิจารณาอนุมัติการ
จายเงินปนผล
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปเปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 15,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล
จํานวน 30,000,000 บาท หรือคิดเปน 0.15 บาทตอหุน โดยจายจากกําไรสุทธิที่ตองเสียภาษีเงินได
นิติบุคคลในอัตรารอยละ 25 ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ เวลา 12.00
นาฬิกา ของวันศุกรที่ 7 เมษายน 2549 และกําหนดจายเงินปนผลในวันจันทรที่ 8 พฤษภาคม 2549
5. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทน
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและแตงตั้ง นายณรงค พันตา
วงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
3734 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทและบริษัทยอย ไดแก บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ประจําป 2549 โดยกําหนด
คาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 1,500,000 บาท และ 1,400,000 บาท ตามลําดับ (คาตอบแทน ป 2548 :
1,000,000 บาท และ 650,000 บาทตามลําดับ)
6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระและพิจารณา
กําหนดอํานาจกรรมการในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

นายสิทธิ เศรษฐวีรวัฒน นางกิ่งเทียน บางออ และ นายวัฒนา สุภรณไพบูลย เปนกรรมการที่
ตองออกจากตําแหนงตามวาระ
คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอใหที่ ป ระชุมผูถือหุ น พิ จารณาเลือ กตั้ง นายสิทธิ เศรษฐ
วีรวัฒน นางกิ่งเทียน บางออ และ นายวัฒนา สุภรณไพบูลย กรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงกลับ
เขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทเชนเดิม
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ( ถามี )
คณะกรรมการเห็นสมควรแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวา ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวาหนึ่งในสาม ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจาก
ที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได
โดยกําหนดใหป ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิ ของทานผูถือหุนในการเขารว ม
ประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 41 และรับเงินปนผล ตั้งแต
เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันศุกรที่ 7 เมษายน 2549 ไปจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ
จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนที่มีชื่อปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ เวลา 12.00 นาฬิกา ของ
วันศุกรที่ 7 เมษายน 2549 เขาประชุมโดยพรอมเพรียงกันตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขางตน
หากทานผูถือหุนไมสามารถมารวมประชุมผูถือหุนดวยตนเองได หรือไมสะดวกในการมอบ
ฉันทะใหบุคคลอื่นใดเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ทานผูถือหุนอาจมอบฉันทะให
กรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการเสนอชื่อเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนในการเขาประชุมผูถือ
หุนเป นผูรับมอบฉันทะในการเขาร วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคในการ
ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 41 นี้ และโปรดดําเนินการจัดสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาวที่
กรอกขอความครบถวนและทานผูถือหุนลงนามในฐานะผูมอบฉันทะแลวใหแกบริษัทกอนวันประชุม
ผูถือหุนอยางนอย 1 วัน เพื่อผูรับมอบฉันทะจะไดดําเนินการตามความประสงคของทานผูถือหุนตอไป
โดยคําสั่งคณะกรรมการ
(นายภัค เพงศรี)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

เอกสารแสดงตนที่ตองนํามามอบใหบริษทั เพื่อเขาประชุมผูถือหุน
1) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาและมาประชุมดวยตนเอง

สัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พรอมลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่ใชบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตองแนบสําเนา
ทะเบียนบาน พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองดวย
สัญชาติตางดาว
สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
2) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาไมสามารถมาประชุมดวยตนเองและตองการมอบฉันทะใหบุคคล
อื่นที่ไมใชกรรมการตรวจสอบที่เสนอชื่อโดยบริษัทใหเปนผูรับมอบฉันทะ
กรณีผูถือหุนมีสัญชาติไทย
หนังสือมอบฉันทะและใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกขอความถูกตองครบถวนชัดเจน
และลงนามโดยผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผูมอบฉันทะ พรอมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่ใชบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตองแนบ
สําเนาทะเบียนบาน พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองดวย และ เอกสารของผูรับมอบฉันทะ
กรณีผูถือหุนมีสัญชาติตางดาว
หนังสือมอบฉันทะและใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกขอความถูกตองครบถวนชัดเจน
และลงนามโดยผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท และสําเนาใบตาง
ดาว หรื อ หนั งสื อ เดิ น ทางของผูม อบฉัน ทะ พร อ มลงลายมื อชื่ อ รับ รองสํ า เนาถูก ตอ งด ว ย และ
เอกสารของผูรับมอบฉันทะ
3) กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคลและตองการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นที่ไมใชกรรมการตรวจสอบที่เสนอชื่อ
โดยบริษัทใหเปนผูรับมอบฉันทะ
กรณีผูถือหุนมีสัญชาติไทย
หนังสือมอบฉันทะและใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกขอความถูกตองครบถวนชัดเจน
และลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลผูมอบฉันทะ นั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถามี) และผูรับมอบฉันทะ พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท และ สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวง
พาณิชยที่ออกใหไมเกิน 1 ป กอนวันประชุมผูถือหุน ของผูมอบฉันทะ พรอมลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)

พร อมแนบสําเนาหลั กฐานของผูมี อํานาจลงนามตามแตก รณี พร อมลงลายมือชื่อรั บรองสํา เนา
ถูกตอง และเอกสารของผูรับมอบฉันทะ
กรณีผูถือหุนมีสัญชาติตางดาว
หนังสือมอบฉันทะและใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกขอความถูกตองครบถวนชัดเจน
และลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลผูมอบฉันทะนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถามี) และผูรับมอบฉันทะ พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท และ สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนของผูมอบฉันทะและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหนวยงาน
ของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลําเนา ซึ่งรับรองชื่อนิติบุคคล เลขที่จดทะเบียน ชื่อผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสํานักงานใหญ และอํานาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ซึ่ง
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองโดย Notary Public
ของประเทศนั้นๆ ที่ออกใหไมเกิน 1 ป กอนวันประชุมผูถือหุน และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทย
หรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตองทําการรับรองลายมือ
ชื่อและตราประทับของ Notary Public สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ไดลง
นามรับรองสําเนาหนังสือขางตน พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง และเอกสารของผูรับมอบ
ฉันทะ
4) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาไมสามารถมาประชุมดวยตนเองหรือนิติบุคคลและตองการมอบ
ฉันทะใหกรรมการตรวจสอบที่เสนอชื่อโดยบริษัทใหเปนผูรับมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะและใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกขอความถูกตองครบถวนชัดเจน
และลงนามโดยผูมอบฉันทะ พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท และเอกสารของผูถือหุน (ผูมอบ
ฉันทะ) ตามรายละเอียดที่ระบุในกรณี 2 หรือ 3 ตามแตสถานะของผูถือหุน
เอกสารของผูรับมอบฉันทะ
กรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผูรับมอบฉันทะ
พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่ใชบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตอง
แนบสําเนาทะเบียนบาน พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองดวย
กรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษทั เงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมผูถ ือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 41 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 11 อาคาร
กรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเลือ่ นไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นดวย
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 ________ เมษายน 2549

(ปดอากรแสตมป 20 บาท)
แบบหนังสือมอบฉันทะ
เขียนที่ ______________________________
วันที่ ____________ เมษายน 2549
(1) ขาพเจา _______________________________________________สัญชาติ_____________________
อยูบานเลขที่ _____________ ถนน __________________________ ตําบล/แขวง __________________________
อําเภอ/เขต_____________________________ จังหวัด ____________________รหัสไปรษณีย_______________
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)โดยถือหุนสามัญ _____________ หุน
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _________________เสียง โดยถือหุนบุริมสิทธิ ___________________หุน และ
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _________________________ เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให ______________________________________________ อายุ _____________ ป
อยูบานเลขที่ _____________ ถนน __________________________ ตําบล/แขวง __________________________
อําเภอ/เขต________________________ จังหวัด _________________________ รหัสไปรษณีย_______________
หรือ นายเอ็ดเวิรด เทอเรนซ น็อคโก หรือ
นายวัฒนา สุภรณไพบูลย หรือ
นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
เปนผูแทนของขาพเจาเขารวมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนใน การประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 41 ในวัน
พุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
(4) จํานวนคะแนนเสียงที่ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในครั้งนี้ดังนี้
เทากับจํานวนหุนทั้งสิ้นที่ขาพเจาถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามขอ (2)
บางสวนของจํานวนหุนทั้งสิ้นที่ขาพเจาถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดใน
หุนสามัญ _______________ หุน และออกเสียงลงคะแนนเทากับ ________________เสียง
หุนบุริมสิทธิ _______________ หุน และออกเสียงลงคะแนนเทากับ ________________เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ____________________ เสียง
(5) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อ วันศุกรที่ 20 มกราคม
2549
เห็นดวย _____________ เสียง ไมเห็นดวย ______________ เสียง งดออกเสียง ___________ เสียง
วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทและรายงานประจําปของคณะกรรมการ
เห็นดวย _____________ เสียง ไมเห็นดวย ______________ เสียง งดออกเสียง ___________ เสียง
วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน
สวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวน
ของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว
เห็นดวย _____________ เสียง ไมเห็นดวย _____________ เสียง งดออกเสียง ____________ เสียง
วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนเงินสํารอง และพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล
เห็นดวย _____________ เสียง ไมเห็นดวย _____________ เสียง งดออกเสียง ____________ เสียง
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทน
เห็นดวย _____________ เสียง ไมเห็นดวย _____________ เสียง งดออกเสียง ____________ เสียง
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระและพิจารณากําหนดอํานาจ
กรรมการในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
1. นายสิทธิ เศรษฐวีรวัฒน
เห็นดวย _____________ เสียง

ไมเห็นดวย ____________ เสียง

งดออกเสียง ___________ เสียง

ไมเห็นดวย ____________ เสียง

งดออกเสียง ___________ เสียง

ไมเห็นดวย ____________ เสียง

งดออกเสียง ___________ เสียง

ไมเห็นดวย ____________ เสียง

งดออกเสียง____________ เสียง

ไมเห็นดวย ____________ เสียง

งดออกเสียง ___________ เสียง

ไมเห็นดวย ____________ เสียง

งดออกเสียง ___________ เสียง

ไมเห็นดวย ____________ เสียง

งดออกเสียง ____________เสียง

2. นางกิ่งเทียน บางออ
เห็นดวย _____________ เสียง
3. นายวัฒนา สุภรณไพบูลย
เห็นดวย _____________ เสียง
4.. .........................................................
เห็นดวย _____________ เสียง
5. . .........................................................
เห็นดวย _____________ เสียง
6. .........................................................
เห็นดวย _____________ เสียง
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
เห็นดวย _____________ เสียง

(6) คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ ของผูรับมอบฉันทะ ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(7) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ มเติม ขอเท็จจริ งประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข าพเจาไดทุก
ประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปในที่ประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ ________________________________ ผูมอบฉันทะ
(
)

ลงชื่อ ________________________________ ผูรับมอบฉันทะ
(
)

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุในขอ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวใน (2)
ก็ได
ผูรับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ทั้งนี้หากขอความที่ระบุมีจํานวนเกินกวาที่ระบุไวขางตนก็สามารถระบุ
เพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
วาระเลือกตั้งกรรมการผูถือหุนสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
กรณีหากมีขอกําหนดหรือขอบังคับใดกําหนดใหผูรับมอบฉันทะตองแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เชน กรณี
ผูรับมอบฉันทะเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการเรื่องใดที่ไดเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือ
แสดงเอกสารโดยระบุในขอ (6)

รายละเอียดของกรรมการตรวจสอบผูรับมอบฉันทะ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – ชื่อ
สกุล
สัญชาติ
อายุ

นายเอ็ดเวิรด น็อคโก (Mr. Edward Terrence Nocco)
อเมริกัน
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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 – ปจจุบัน)
- Asian Advisory Group,Financial Advisory
Service –Singapore
(2547 – ปจจุบัน)
- HernonFung & Ng Pte.
(2546 – ปจจุบัน)
- JP Morgan Chase Bank (Chase Manhattan Bank)
(2516 – 2545)

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการผูจ ัดการ

- Senior Advisor
- ผูจัดการใหญและผูจัดการสาขาประเทศไทย

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

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

นายธีระ วิภูชนิน
ไทย
56
ป

จํานวนหุนที่ถอื ในบริษัท และบริษัทยอย

- ไมมี -

การเขารวมประชุม / สิทธิการประชุมทั้งหมด
วุฒิการศึกษา
University of Wisconsin-Steven Point, U.S.A.

8/8

B.Sc. in Economics and Business Administration

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)

- รองกรรมการผูจัดการ
- รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
- ผูแทนประจําประเทศไทย
- รองประธานฝายการลงทุน
- ผูจัดการฝายเงินกูธุรกิจ

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา ทั้งนี้ใหระบุชื่อ
ลักษณะความสัมพันธ อายุของสัญญา ลักษณะของกิจกรรมและลักษณะสวนไดเสียพรอมจํานวนเงินของ
ผลไดผลเสีย
(ถามี)
- ไมมี -

รายละเอียดของกรรมการตรวจสอบผูรับมอบฉันทะ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – ชื่อ
สกุล
สัญชาติ
อายุ

นายวัฒนา สุภรณไพบูลย
ไทย
66

ป

จํานวนหุนที่ถือในบริษัท และบริษัทยอย

- ไมมี -

การเขารวมประชุม / สิทธิการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1/1

วุฒิการศึกษา
2503 ,
- วศบ. (ไฟฟา , เกียรตินิยม ) ,
2516
วศบ. (อุตสาหกรรม)
2508
- M.S.E.E ( Electrical Engineering
2529
- ศบ. ( เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) เศรษฐศาสตร
2530
-M.M. การจัดการ
2536
- วปอ. การปองกันประเทศ
ประวัติการทํางาน
- บริษัทอมตะเพาเวอร จํากัด
(มี.ค. 2547 – ปจจุบัน)
- การไฟฟานครหลวง
(31 ก.ค. 2544 – 31 ธ.ค.2546)
- การทางพิเศษแหงประเทศไทย
(30 ต.ค. 2544 – 11 ต.ค. 2545)
- บริษัทมิตรสยามอินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
(1 พ.ย. 2543 – 31 ต.ค. 2545)
- บริษัทแอดวานซอินโฟรเซอรวิส จํากัด
(มหาชน)
( 1 ม.ค. 2544 – 31 ธ.ค 2544 )
- การรถไฟแหงประเทศไทย
( 1 มิ.ย. 2503 - 30 ก.ย. 2543 )

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- The University of Texas , U.S.A
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- สถาบันศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- ที่ปรึกษา
- ที่ปรึกษา

- วิศวกรผูชวยตรี - รองผูว าการดานบริหาร

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

