
 

 หนาท่ี 1 

ที่ ธช.สลอ.025/2557 

วันที่ 6 มีนาคม 2557 

เรียน ทานผูถือหุน 

หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 

 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 2/2557 เม่ือวันจันทรที่ 24 

กุมภาพันธ 2557 มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 14:00 นาฬิกา 

ณ หองแอทธินี คริสตัลฮอลล ชั้น 3 โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 

 วัตถุประสงคและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ไดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 

2556 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมจัดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในเวลาท่ีตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยกําหนด และไดเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ดวยแลว โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุม 

ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ใหผูถือหุนรับรอง

รายงานการประชุมฉบับดังกลาว 

 การลงมติ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2556 

 วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ  ขอ  33(1) ซึ่งกําหนดใหที่ประชุม 

สามัญผูถือหุนประจําป พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา รายละเอียด

ไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 2556 (บรรจุในแผนซีดี) ที่ไดจัดสงใหผูถือหุน พรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมคร้ังนี้แลว 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมาใหผูถือหุน

รับทราบดังรายละเอียด ที่ปรากฏในรายงานประจําป 2556 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 

 วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และตามขอบังคับ

ของบริษัทฯ ขอ 33(2) และขอ 42 กําหนดใหบริษัทฯ ตองมีการจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชี

ของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ

กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

 

  

  



 

 หนาท่ี 2 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2556 

ที่ผานมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกลาวไดผานการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ 

รวมถึงผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบและลงนามรับรองแลว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จฉบับดังกลาวพรอมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจําป 2556 (บรรจุในแผนซีดี) พรอมนี้ได

แนบสรุปงบการเงิน พรอมคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําป 2556 สงมาพรอม

หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมคร้ังนี้แลว 

 การลงมติ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 และจายเงินปนผล 

 วัตถุประสงคและเหตุผล ดวยตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(3) กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําปจะตองพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 

กับขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43 กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารอง 

ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวน 

ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีทุนสํารองคิดเปนรอยละ 10 ครบถวนตามที่กําหนดไว 

ในกฎหมายแลว บริษัทฯ จึงไมตองจัดสรรกําไรสุทธิดังกลาวไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายและขอบังคับอีกแตอยางใด  

 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดใหการจายเงินปนผลจากเงิน

ประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได  ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู  หามมิใหจายเงินปนผล 

โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งบริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป 2556 จากผลการดําเนินงาน

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 2,180,441,872.73 บาท และจากผลการดําเนินงานสวนที่เปนของบริษัทฯ ตามงบ

การเงินรวมจํานวน 9,231,089,577.40 บาท โดยไมมียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจายเงินปนผลได ซึ่งบริษัทฯ มี

นโยบายในการพิจารณาจายเงินปนผล โดยคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน ดังนี้ 

1. รับทราบการไมจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2556 เปนทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมเนื่องจากบริษัทฯ 

มีทุนสํารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกําหนดแลว 

2. เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิ

ในอัตราหุนละ 1.00 บาท  เปนจํานวนเงินที่อนุมัติจาย 1,206,479,703 บาท ซึ่งการจายเงินปนผลคร้ังนี้ 

เม่ือรวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.60 บาท เปนจํานวนเงินที่อนุมัติจาย 

723,887,821.80 บาท แลวรวมเปนจํานวนเงินปนผลที่อนุมัติจายของป 2556 ทั้งส้ินในอัตราหุนละ 

1.60 บาท รวมเปนจํานวนเงินที่อนุมัติจาย 1,930,367,524.80 บาท  ซึ่งคิดเปนรอยละ 88.53 ของกําไรสุทธิ

ป 2556 จากผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และรอยละ 20.91 จากผลการดําเนินงาน 

สวนที่เปนของบริษัทฯตามงบการเงินรวม (จํานวนเงินปนผลที่แสดง มีฐานการคํานวณจากจํานวนหุน

สามัญและหุนบุริมสิทธิรวม  1,277,829,703 หุน หักดวยจํานวนหุนสามัญที่บริษัทฯ ซื้อหุนคืนจาก



 

 หนาท่ี 3 

โครงการซื้อหุนคืน จํานวน  71,350,000 หุนคงเหลือจํานวนหุนสามัญและหุนบุ ริมสิทธิ เทากับ 

1,206,479,703 หุน) 

โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 17 เมษายน 2557 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุน 

โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 18 เมษายน 2557 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2557 

รายละเอียดการจายเงินปนผล เปรียบเทียบ 3 ป ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

ทั้งนี้ เงินที่จายปนผลนํามาจากกําไรสะสมที่เสียภาษีในอัตรารอยละ 30 ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดา

สามารถขอเครดิตภาษีเงินปนผลที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาการจายเงินปนผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึง 

ผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน 

การลงมติ วาระน้ีตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย  พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จแก
คณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2556 และขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนจายแก
คณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2557 

วัตถุประสงคและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑใหคาตอบแทนกรรมการ 

และกรรมการชุดยอยตาง ๆ อยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่ของกรรมการที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตาม

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ และเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ ซึ่งบริษัทฯ ตองสรรหา

กรรมการที่มีประสบการณ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมท้ังมีนโยบายท่ีจะกําหนดคาตอบแทนของกรรมการแตละคนท่ี

สะทอนภาระหนาที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบคาตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันพรอมกับมีการทบทวน

คาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกปเพื่อเปนการปฏิบัติตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ปจจุบันคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 

และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 23 โดยมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2555 ไดอนุมัติ

ปรับเพิ่มวงเงินคาตอบแทนจายแกกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งส้ินไมเกินวงเงิน 11,000,000 บาทตอป (ไมรวมคาตอบแทน

กรรมการชุดยอยและไมรวมเงินบําเหน็จ) และใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจในการกําหนดอัตราคาตอบแทนจายแก

กรรมการบริษัทฯ  สําหรับคาตอบแทนกรรมการชุดยอย ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 30 กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ 

เปนผูพิจารณา สวนการจัดสรรเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมวิสามัญผูถือหุน 

คร้ังที่ 1/2536 เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 ไดมีมติอนุมัตินโยบายการจายเงินบําเหน็จกรรมการในอัตรารอยละ 1 

ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เห็นควรเสนอที่

ประชุมผูถือหุน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. รายงานการจายคาตอบแทนแกกรรมการบริษัทฯ  และกรรมการชุดยอย  ในป  2556 และอัตรา

 คาตอบแทนที่จายในป 2557 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม) ใหผูถือหุนทราบ  



 

 หนาท่ี 4 

2. พิจารณาอนุมัติการจายเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติ

 จายใหแกผูถือหุนคิดเปนเงินจํานวน 19,303,675.25 บาท โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณา

 จัดสรร 

3. วงเงินคาตอบแทนจายคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ที่ไดรับอนุมัติไมเกิน 11,000,000 บาทตอป 

 ยังเหมาะสมอยู จึงขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (เฉพาะคณะกรรมการบริษัทฯ ไมรวม

 คณะกรรมการชุดยอย) ไมเกิน 11,000,000 ตอป  

รายละเอียดอัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  กรรมการชุดยอย  และขอมูลการอนุมัติเงินบําเหน็จ  

ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

การลงมต ิ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม 

 วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 

และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17-18 กําหนดไววา การเลือกต้ังกรรมการของบริษัทฯ ใหกระทําโดยท่ีประชุม 

ผูถือหุน โดยในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะน้ันพนจาก

ตําแหนงถาจํานวนกรรมการที่จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใชจํานวนท่ีใกลเคียงกัน 

แตไมเกิน 1 ใน 3 โดยใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูพนจากตําแหนง หากในคราวใดมีกรรมการ

หลายคนอยูในตําแหนงมานานเทา ๆ กัน เปนจํานวนมากกวาจํานวนกรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงในคราวน้ัน 

ใหกรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงโดยใชวิธีจับสลาก  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดวยเหตุดังกลาว 

อาจไดรับเลือกต้ังใหกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได 

  ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 8 คน จึงมีกรรมการที่ตองออกตามวาระในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2557 จํานวน 2 คน โดยกรรมการที่อยูในวาระนานที่สุด 2 ทาน ที่ออกตามวาระมีดังนี ้

1.  นายศุภเดช  พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  ประธาน 

   กรรมการบริหารความเ ส่ียง  และกรรมการผูจัดการใหญ 

   (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

2.  นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา  และกรรมการ

   กําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(4) กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจะตอง

เลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

 ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเขารับการแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 13 

กันยายน 2556 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 แตปรากฏวาเม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวไมมีผูถือหุนรายใด

เสนอรายชื่อบุคคลเขามา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาซึ่งไมรวม



 

 หนาท่ี 5 

กรรมการท่ีออกตามวาระ พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวน 

เห็นควรเสนอตอที่ประ ชุมผู ถือหุน เพื่ อ เ ลือก ต้ังกรรมการที่ออกตามวาระ  กลับเขา ดํารง ตําแหนง 

กรรมการบริษัทฯ ตอไป ดังนี ้

1.  นายศุภเดช  พูนพิพัฒน 

2.  นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ 

 ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความเห็นชอบในการเสนอแตงต้ังทั้ง 2 คน เปนกรรมการบริษัทฯ 

แลว โดยประวัติและขอมูลบุคคลท่ีเสนอใหเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ คร้ังนี้ มีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 4 

 ทั้งนี้ เม่ือที่ประชุมผูถือหุนมีมติแตงต้ังแลว คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหกรรมการทั้ง 2 คน 

ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยตามเดิมตอไปดวยจนกวาคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเปล่ียนแปลง 

  การลงมติ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม 

  วัตถุประสงคและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16 กําหนดไววา กรรมการของบริษัทฯ 

จะมีจํานวนเทาใด ใหเปนไปตามที่ที่ประชุมผูถือหุนกําหนด แตตองไมนอยกวา 5 คน และจากท่ีนางพันธทิพย  

สุรทิณฑ ไดลาออกจากการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลต้ังแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 ทําให

ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 8 คน โดยคณะกรรมการสรรหาเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 

9 คนตามเดิม ดวยถือเปนจํานวนท่ีเหมาะสมแกการกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุม 

ผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ เพิ่มจํานวน 1 คน เปนจํานวนกรรมการบริษัทฯ รวม 9 คน 

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาท่ีใหคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีจํานวน 9 คน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ รวมกรรมการสรรหาทุกทาน ไดพิจารณาคัดเลือกบุคคล 

และใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติ ความรู ความสามารถและประสบการณ โดยขอใหเสนอ 

ที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ัง นายธีรพจน  วัชราภัย ใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ เน่ืองจากเห็นวาเปนผูที่มี

คุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามในการแตงต้ังเปนกรรมการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ประกอบกับ 

ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะชวยเสริมสรางการปฏิบัติหนาที่ของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความเห็นชอบการแตงต้ังนายธีรพจน วัชราภัย 

เปนกรรมการบริษัทฯ แลว โดยประวัติและขอมูลกรรมการที่เสนอใหเลือกต้ังมีรายละเอียดปรากฏตาม 
เอกสารแนบ 5 

  การลงมติ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2557 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับ

บริษัทฯ ขอ 33(5) กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ทุกป โดยผูถือหุนสามารถแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิมทําหนาที่ตอไปอีกได 

ความเห็นคณะกรรมการ ไดพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแลว เห็นควรเสนอตอที่ประชุม 

ผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง 

 1. นางสาวรัตนา  จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

 2. นางสาวภูร์ิพรรณ  เจริญสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4950 และ/หรือ 

 3. นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516  

 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด)ทําหนาที่เปนผูสอบบัญชี

ของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจําป 2557 โดยเสนอใหกําหนดเงินคาตอบแทนในการ

สอบบัญชีประจําป 2557 เปนจํานวนเงิน 900,000 บาท ซึ่งรายละเอียดขอมูลผูสอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

 การลงมติ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการรวมลงทุนซื้อหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด 
 (มหาชน) 

วัตถุประสงคและเหตุผล ดวยบริษัท ฯ และบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (“เอ็ม บี เค “) มีความสนใจใน

การเขาซ้ือหุนทั้งหมดของจากบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (“ประกันชีวิตนครหลวงไทย”) จากธนาคาร

ธนชาต จํากัด (มหาชน) ในมูลคารวมท้ังส้ิน 900 ลานบาท โดยบริษัทฯ จะลงทุนไมนอยกวารอยละ 51 ของจํานวนหุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด และเอ็ม บี เค จะลงทุนไมเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด กรณีดังกลาว

ทําใหบริษัทฯ เปนผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมในประกันชีวิตนครหลวงไทย ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

ในมาตรา 107(2) กําหนดใหตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในการซ้ือหุนของประกันชีวิตนครหลวงไทย 

ความเห็นคณะกรรมการ ไดพิจารณาแลวเห็นวาการท่ีบริษัทฯ  รวมกับ  เอ็ม  บี  เค  ทําการซ้ือหุนของ 

ประกันชีวิตนครหลวงไทยในราคา 900 ลานบาทดังกลาว ประกอบกับความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีต้ังรวมกับ 

เอ็ม บี เค เปนราคาท่ีเหมาะสมเม่ือพิจารณาจากสภาพกิจการ  รวมถึงจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ  เอ็ม บี เค และลูกคา 

ของประกันชีวิตนครหลวงไทย จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการรวมลงทุนซ้ือหุนทั้งหมดของประกันชีวิตนครหลวงไทย

ดังกลาว โดยใหประกันชีวิตนครหลวงไทยยังคงเปนบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาตตอไป โดยมีรายละเอียดขอมูล

ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 

 การลงมติ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

วัตถุประสงคและเหตุผล นอกจากวาระท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2557 แลว บริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนเสนอวาระเพิ่มเติมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระ 



 

 หนาท่ี 7 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ต้ังแตวันที่ 13 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2556 แตปรากฏวา 

เม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองเปนวาระการประชุมเขามาแตอยางใด อยางไรก็ตาม กรณีผูถือหุนจะ

เสนอเรื่องใหที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ก็จะตองเขาตาม

เงื่อนไขของกฎหมายซ่ึงบัญญัติไวในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 วา “เม่ือที่ประชุม

พิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายได

ทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได” 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหเปดวาระน้ีไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นใน 

เร่ืองตาง ๆ โดยไมมีการลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ จะตองเขาเงื่อนไขของกฎหมายตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ที่กลาวขางตน 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน และเพื่อใหการลงทะเบียน

เขารวมประชุมเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว ขอใหทานผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําหนังสือมอบฉันทะ 

มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุม แตหากทานประสงคจะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

หรือกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกขอมูลในหนังสือมอบฉันทะ 

ของทาน โดยใชซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพรอมนี้ สงกลับมายังบริษัทฯ กอนวันประชุม (กรณีสงทางไปรษณียกรุณาสง

ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2557) จักขอบพระคุณเปนอยางย่ิง 

อนึ่ ง  บริษัทฯ  ได กํ าหนดราย ช่ือผู ถือหุ นที่ มี สิทธิ เข า ร วมประชุมผู ถือหุ นและออกเสียงลงคะแนน 

ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 14 มีนาคม 2557  

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)  

 

(นายศุภเดช พูนพิพัฒน) 

กรรมการผูจัดการใหญ 
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การประชุมบนเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.thanachart.co.th ไดต้ังแตวันที่ 3 มีนาคม 2557 

 2. บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผูเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ณ หองแอทธินี คริสตัลฮอลล ชั้น 3 โรงแรม

พลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ต้ังแตเวลา 12:00 นาฬิกา เปนตนไป และมีอาหารรับรองผูเขารวม
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