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หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2559 

ที่ ธช.สลอ. 040/2559 วันที่ 21 มีนาคม 2559 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2559 

เรียน ทานผูถือหุน 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 2/2559 เม่ือวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ 2559 มีมติให

เรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ในวันอังคารที่  5  เมษายน  2559  เวลา 14:00 นาฬิกา ณ หองรอยัล ออคิด บอลรูม ชั้น 2  

รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด ทาวเวอรส เลขท่ี 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี

ระเบียบวาระ ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 และไดจัดทํา

รายงานการประชุม สงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในเวลาท่ีกําหนด รวมทั้งไดเผยแพรไวใน

เว็บไซตของบริษัทฯ ดวยแลว 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ใหผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมฉบับ

ดังกลาว 

การลงมติ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1   

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2558 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(1) ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา รายละเอียด 

ไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 2558 (ในรูปแบบแผนซีดี) ที่ไดจัดสงใหผูถือหุน พรอมหนังสือบอกกลาว

เชิญประชุมคร้ังนี้แลว 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมาใหผูถือหุนรับทราบดังรายละเอียด   

ที่ปรากฏในรายงานประจําป 2558 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามขอบังคับของบริษัทฯ 

ขอ 33(2) และขอ 42 กําหนดใหบริษัทฯ ตองมีการจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบป

บัญชีของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยตองจัด

ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2558 

ที่ผ านมา  ทั้ งนี้  งบการเ งินดังกลาวไดผานการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว รายละเอียดของ 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จพรอมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับดังกลาว 

ไดรวมไวในรายงานประจําป 2558 (ในรูปแบบแผนซีดี) พรอมนี้ไดแนบสรุปงบการเงิน พรอมคําอธิบายและ

การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําป 2558 สงมาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม

คร้ังนี้แลว 

การลงมติ วาระน้ีตองได รับการอนุ มั ติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผู ถือหุน  ซึ่ งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 และจายเงินปนผล 

วัตถุประสงคและเหตุผล ดวยตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(3) กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจะตองพิจารณาอนุมัติ

การจัดสรรเงิน กําไร  และตามพระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนจํากัด  พ .ศ .  2535 มาตรา  116 

กับขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43 กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปน 

ทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา 

ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีทุนสํารอง 

คิดเปนรอยละ 10 ครบถวนตามที่กําหนดไวในกฎหมายแลว บริษัทฯ จึงไมตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิดังกลาว

ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายและขอบังคับอีกแตอยางใด 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดใหการจายเงินปนผล   

จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให

จายเงินปนผล โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งบริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป 

2558 จากผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน  2,193,823,313.26 บาท และจาก 

ผลการดําเนินงานสวนที่เปนของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมจํานวน  5,436,576,699.28 บาท และยังมี

กําไรสะสมจํานวนหน่ึง บริษัทฯ จึงสามารถจายเงินปนผลได ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณา 

จายเงินปนผลโดยคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน ดังนี้ 

1. รับทราบการไมจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2558 เปนทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมเนื่องจาก 

 บริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกําหนดแลว 

2. เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุน

 บุริมสิทธิในอัตราหุนละ  1.10 บาท   เปนจํานวนเงินที่อนุ มัติจาย  1,281,642,673.30 บาท 

 ซึ่งการจายเงินปนผลคร้ังนี้ เม่ือรวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.70 บาท 

 เปนจํานวนเงินที่อนุมัติจาย 815,590,792.10 บาท รวมเปนจํานวนเงินปนผลที่อนุมัติจายของป 2558 

 ทั้งส้ินในอัตราหุนละ 1.80 บาท รวมเปนจํานวนเงินที่อนุมัติจาย 2,097,233,465.40 บาท  ซึ่งคิดเปน

 รอยละ 95.60 ของกําไรสุทธิป 2558 จากผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และรอยละ 

 38.58 จากผลการดําเนินงานสวนที่เปนของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม (จํานวนเงินปนผลที่แสดง 

 มีฐานการคํานวณจากจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิรวม  1,277,829,703 หุน หักดวยจํานวน 

 หุนสามัญที่บริษัทฯ ซื้อหุนคืนจากโครงการซ้ือหุนคืนและยังไมไดจําหนาย จํานวน 112,700,000 หุน 

 คงเหลือจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิเทากับ 1,165,129,703 หุน) 

  โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 19 เมษายน 2559 และใหรวบรวมรายชื่อ 

 ผูถือหุน โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 20 เมษายน 2559 และกําหนดจายเงินปนผล 

 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 

 ทั้งนี้ เงินที่จายปนผลนํามาจากกําไรสะสมท่ีเสียภาษีในอัตรารอยละ 30 ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคล

 ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปนผลไดตามวิธีการคํานวณท่ีกําหนดไวในประมวลรัษฎากร 

 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาการจายเงินปนผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึง 

 ผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน 

การลงมติ วาระน้ีตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย  พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการ
บริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2558 และขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประจําป 2559 

วัตถุประสงคและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑใหคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย 

ตาง ๆ อยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่ของกรรมการท่ีตองปฏิบัติ ใหเปนไปตามความ

คาดหวังของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ และเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ ซึ่งบริษัทฯ 

ตองสรรหากรรมการที่มีประสบการณ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกําหนดคาตอบแทน

ของกรรมการแตละคนที่สะทอนภาระหนาที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบคาตอบแทนใน
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อุตสาหกรรมเดียวกันพรอมกับมีการทบทวนคาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกปเพื่อเปนการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ไดกําหนดใหกรรมการที่เปนผูบริหารไมไดรับคาตอบแทนสําหรับ

การดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย 

ปจจุบันคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 และ

ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 23 โดยมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เม่ือวันที่ 2 เมษายน 2558 

ไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนจายแกกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งส้ินไมเกินวงเงิน 11,000,000 บาทตอป เทากับ

ปที่ผานมา (ไมรวมคาตอบแทนกรรมการชุดยอยและไมรวมเงินบําเหน็จ) และใหคณะกรรมการบริษัทฯ 

มีอํานาจในการกําหนดอัตราคาตอบแทนจายแกกรรมการบริษัทฯ  สําหรับคาตอบแทนกรรมการชุดยอย 

ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 30 กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณา สวนการจัดสรรเงิน

บําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2536 เม่ือวันที่ 25 

พฤษภาคม 2536 ไดมีมติอนุมัตินโยบายการจายเงินบําเหน็จกรรมการในอัตรารอยละ 1.00 ของเงินปนผล

ที่อนุมัติจายแกผูถือหุน 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณา ดังนี ้

1. รายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย ในป 2558 และอัตราคาตอบแทนใน

 ปจจุบันใหผูถือหุนทราบ 

2. พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 1.00 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายใหแก   

 ผูถือหุน  คิดเปนเงินจํานวน  20,972,334.65 บาท โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาจัดสรร 

3. วงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไดรับอนุมัติไมเกิน 11,000,000 บาทตอป ยังเหมาะสมอยู 

 จึงขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (เฉพาะคณะกรรมการบริษัทฯ ไมรวม 

 คณะกรรมการชุดยอย) ไมเกิน 11,000,000 บาทตอป 

การลงมติ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17-18 

กําหนดไววา การเลือกต้ังกรรมการของบริษัทฯ ใหกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน โดยในการประชุมสามัญ

ประจําปทุกคร้ังใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะน้ันพนจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการท่ีจะ

พนจากตําแหนงไมอาจแบงไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใชจํานวนที่ใกลเคียงกันแตไมเกิน 1 ใน 3 โดยใหกรรมการ

ซึ่งอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูพนจากตําแหนง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูในตําแหนงมานาน

เทา ๆ กัน เปนจํานวนมากกวาจํานวนกรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงในคราวน้ัน ใหกรรมการดังกลาว 
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พนจากตําแหนงโดยใชวิธีจับสลาก กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดวยเหตุดังกลาวอาจไดรับเลือกต้ัง 

ใหกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได 

 ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 9 คน จึงมีกรรมการท่ีตองออกตามวาระในการประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจําป 2559 จํานวน 3 คน โดยกรรมการที่อยูในวาระนานที่สุด 3 คน ที่ออกตามวาระมีดังนี้ 

1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

2. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 

  (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

3. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 

โดยตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(4) กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจะตองเลือกต้ัง

กรรมการบริษัทฯ  แทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

เพื่อคัดเลือกเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 23 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 22 

พฤศจิกายน 2558 แตปรากฏวาเม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคล 

เขามา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไมรวมกรรมการที่ออกตามวาระ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทนท่ีพิจารณาตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาที่กําหนด โดยพิจารณาถึง

ความเหมาะสมของโครงสรางและองคประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตาม

กฎหมายและประกาศทางการที่เก่ียวของ ตลอดจนความรู ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกํากับดูแลการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวน เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ

เลือกต้ังกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตอไป ดังนี ้

1. นายบันเทิง  ตันติวิท 

2. นายวิชิต  ญาณอมร 

3. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา 

สําหรับนายสมเกียรติ  ศุขเทวา  กรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหนงกรรมการติดตอกันเปนเวลา 15 ป 4 เดือน 

(นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559) และหากไดรับตําแหนงเปนกรรมการบริษัทฯ 

ตอไปอีกวาระหน่ึง จะดํารงตําแหนงกรรมการตอเนื่องจํานวน 18 ป 4 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ 

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนวานายสมเกียรติ ศุขเทวา เปน

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ และปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่มาโดยตลอด จึงสมควรท่ีจะเสนอ 

ผูถือหุนแตงต้ังเปนกรรมการตอไป 

ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความเห็นชอบการแตงต้ังทั้ง 3 คน เปนกรรมการบริษัทฯ แลว 

ทั้งนี้ เม่ือที่ประชุมผูถือหุนมีมติเลือกต้ังแลว คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหกรรมการทั้ง 3 คน ดํารง

ตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยตามเดิมตอไปดวยจนกวาคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเปล่ียนแปลง 
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การลงมติ วาระน้ีตองได รับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผู ถือหุนซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2559 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับบริษัทฯ ขอ 33(5) 

กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป 

ความเห็นคณะกรรมการ ไดพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแลว เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ดังนี้ 

1. พิจาณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยให 

 1) นางสาวรัตนา  จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

 2) นางสาวสมใจ  คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 

 3) นางสาวรัชดา  ยงสวัสด์ิวาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 

ทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจําป 2559 

โดยผูสอบบัญชีทั้ง 3 คน ที่เสนอมีรายชื่อปรากฏเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และมีคุณสมบั ติตามเกณฑที่ ธนาคาร 

แหงประเทศไทยกําหนด ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความเห็นชอบแลว  

2. พิจารณากําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 เปนจํานวนเงิน 900,000 บาท ซึ่งเทากับคาสอบบัญชี 

 ในป 2558 

การลงมติ วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

วาระที่ 8 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

วัตถุประสงคและเหตุผล นอกจากวาระท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 แลว บริษัทฯ 

ไดเปดใหผูถือหุนเสนอวาระเพ่ิมเติมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2559 ต้ังแตวันที่ 23 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 แตปรากฏวา 

เม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผู ถือหุนเสนอเร่ืองเปนวาระการประชุมเขามาแตอยางใด 

อยางไรก็ตาม กรณีผูถือหุนจะเสนอเร่ืองใหที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวใน

หนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ก็จะตองเขาตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไวในพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 วา “เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว ผูถือหุน

ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุม

พิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได” 



 หนาท่ี 7 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

เห็นควรใหเปดวาระน้ีไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ โดยไมมีการ   

ลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ จะตองเขาตามเงื่อนไขของกฎหมายตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ที่กลาวขางตน 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน และเพื่อใหการลงทะเบียนเขารวมประชุมเปนไป

ดวยความสะดวกรวดเร็ว ขอใหทานผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะมาแสดงตอ

เจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมแตหากทานประสงคจะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือกรรมการผูจัดการใหญ 

เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกขอมูลในหนังสือมอบฉันทะของทาน โดยใชซองธุรกิจตอบรับที่แนบมา

พรอมนี้ สงกลับมายังบริษัทฯ กอนวันประชุม (กรณีสงทางไปรษณียกรุณาสงภายในวันที่ 30 มีนาคม 2559) จักขอบพระคุณเปน

อยางย่ิง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และใหรวบรวม

รายชื่อผูถือหุนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 225 โดยวิธีปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 15 มีนาคม 2559  

อน่ึง  ทานสามารถส ง คําถามท่ี เ ก่ียวของ กับระเบียบวาระการประชุมคร้ังนี้ล วงหนามายังเลขานุการบริษัททางอี เมล

panupan@thanachart.co.th หรือทางไปรษณียมาท่ี สํานักเลขานุการองคกรบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ชั้น 17 เลขท่ี 444 

อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางโทรสาร 0-2217-8312 โดยระบุที่อยู 

เบอรโทรศัพท ที่บริษัทฯ สามารถติดตอกลับได 

 ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)  

(นายภาณุพันธุ ตวงทอง) 

เลขานุการบริษัท 

โดยคําส่ังของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ  
1. บริษัทฯ จะเผยแพรหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซตของบริษัทฯ 

 ท่ี www.thanachart.co.th ต้ังแตวันท่ี 4 มีนาคม 2559 

2. บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผูเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ต้ังแตเวลา 12:00 นาฬิกา เปนตนไป และมีอาหารรับรองผูเขารวมประชุม

 ระหวางเวลา 12:00 นาฬิกา ถึงเวลา 14:00 นาฬิกา 

3. ผูถือหุนท่ีมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2558 แบบรูปเลม กรุณากรอกรายละเอียดในแบบบริการธุรกิจตอบรับท่ีแนบมาพรอม

 หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ฉบับน้ี แลวสงกลับมายังบริษัทฯ 

สํานักเลขานุการองคกร 
นายภาณุพันธุ  ตวงทอง  โทร. 0-2217-8082  

นางสาวมนาพันธ  ปลอดภัย โทร. 0-2217-8000 ตอ 3012 

นางประไพพักตร  ชุมพลวงศ  โทร. 0-2217-8000 ตอ 3008-3011 


