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หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ที่ ธช.สลอ. 017/2560 วนัท่ี 17  มีนาคม 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2560 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการ บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัจนัทร์ที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติให้
เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัพุธที่  5  เมษายน  2560  เวลา 14:00 นาฬิกา ณ ห้องรอยลั ออคิด บอลรูม ชัน้ 2  
รอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี
ระเบียบวาระ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทฯ จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวนัองัคารที่ 5 เมษายน 2559 และได้จดัท ารายงาน
การประชมุ สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายในเวลาที่ก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 19 เมษายน 2559 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ให้ผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบบั
ดงักลา่ว 

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1   

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกจิการในรอบปี 2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(1) ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 
พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียด 
ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2559 (ในรูปแบบแผ่นซีดี) ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมหนงัสือบอกกลา่ว
เชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว ซึง่ได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบดังรายละเอียด           
ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อ 33(2) และข้อ 42 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุ ณ วันสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัทฯ เสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยต้องจดั
ให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับ 
ปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 
ทัง้นี ้งบการเงินดงักลา่วได้ผา่นการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ 
รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับดงักล่าวได้รวมไว้ในรายงานประจ าปี 
2559 (ในรูปแบบแผ่นซีดี) พร้อมนีไ้ด้แนบสรุปงบการเงิน พร้อมค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 สง่มาพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงนิก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 และจ่ายเงนิปันผล 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 33(3) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีจะต้องพิจารณาอนมุตัิการ
จดัสรรเงินก าไร และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กับข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ข้อ 43 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ มีทนุส ารองคิดเป็นร้อยละ 10 ครบถ้วนตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจดัสรรเงินก าไรสทุธิดงักลา่วไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย
และข้อบงัคบัอีกแตอ่ยา่งใด 

ทัง้นี ้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผล              
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้
จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ มีก าไรสทุธิประจ าปี 
2559 จากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน  1,659,316,893.07 บาท และจาก 
ผลการด าเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมจ านวน  6,012,724,760.05 บาท และยงัมี
ก าไรสะสมจ านวนหนึ่ง บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณา  
จ่ายเงินปันผลโดยค านงึถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาวรวมถึงความเพียงพอ
ของเงินกองทนุ 
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 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ที่ 9/2559 เมื่อวนัที่ 26 กนัยายน 2559 ได้มีมติให้จ่ายเงิน 
ปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท ซึง่จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 21 ตลุาคม 2559 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจาก 
 บริษัทฯ มีทนุส ารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้ นละ 0.80 บาท เป็นจ านวนเงินที่อนุมัติจ่าย 
932,103,762.40 บาท ซึง่จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 21 ตลุาคม 2559  

3. เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามัญและผู้ ถือหุ้น
บุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท เป็นจ านวนเงินที่อนุมัติจ่าย 1,398,155,643.60 บาท ซึ่งการ
จ่ายเงินปันผลครัง้นี ้เมื่อรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นจ านวน
เงินที่อนุมตัิจ่าย 932,103,762.40 บาท รวมเป็นจ านวนเงินปันผลที่อนุมตัิจ่ายของปี 2559 ทัง้สิน้  
ในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 2,330,259,406.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 140.43 ของ
ก าไรสทุธิปี 2559 จากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 38.76 จากผลการ
ด าเนินงานสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม (จ านวนเงินปันผลที่แสดงมีฐานการค านวณจาก
จ านวนหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิรวม  1,165,129,703 หุ้น ซึ่งจ านวนหุ้นที่จ่ายปันผลดงักลา่วได้หกั
จ านวนหุ้นสามญัที่บริษัทฯ ซือ้คืนและยงัมิได้จ าหนา่ยจ านวน 41,350,000 หุ้น ตามโครงการซือ้หุ้นคืน 
เมื่อวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัท่ี 9 สงิหาคม 2558) 

  โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือ 
 ผู้ ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 20 เมษายน 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผล 
 ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 

 ทัง้นี ้เงินที่จ่ายปันผลน ามาจากก าไรสะสมที่เสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคล
 ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามวิธีการค านวณที่ก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร 

 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึง 
 ผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทนุ 

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
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วาระที่ 5 รับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย  พิจารณาอนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการ
บริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 และขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ 
ชุดย่อย ประจ าปี 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
ตา่ง ๆ อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ของกรรมการท่ีต้องปฏิบตัิ ให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึ่งบริษัทฯ 
ต้องสรรหากรรมการท่ีมีประสบการณ์ และมีคณุสมบตัิเหมาะสม รวมทัง้มีนโยบายที่จะก าหนดคา่ตอบแทน
ของกรรมการแต่ละคนที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนใน
อตุสาหกรรมเดียวกนัพร้อมกบัมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทกุปีเพื่อเป็นการปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ทัง้นี ้ได้ก าหนดให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนส าหรับ
การด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

ส าหรับปี 2560 คณะกรรมสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนจ่ายแก่
กรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน และมีมติ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาปรับรูปแบบการเสนอขออนมุตัิค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และ
คา่ตอบแทนจ่ายแก่กรรมการชดุยอ่ย เสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณา ดงันี ้

1. รับทราบรายงานคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ในปี 2559 และอตัราคา่ตอบแทน
 ในปัจจบุนัให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

2. พิจารณาอนุมตัิเงินบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอตัราร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนุมตัิจ่ายให้แก่         
 ผู้ ถือหุ้น  คิดเป็นเงินจ านวน  23,302,594.06 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจดัสรร 

3. พิจาณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ดงันี ้

อตัราคา่ตอบแทนที่เสนอขออนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
   (หน่วย: บาท) 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

 (รายเดือน: คน) 
ค่าเบีย้ประชุม  
(ต่อครัง้: คน) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน 100,000 50,000 
(เทา่กบัท่ีจา่ยในปัจจบุนั) กรรมการ 50,000 25,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ประธาน 60,000 30,000 
 กรรมการ 40,000 20,000 



  

หน้าที่ 5 
 

(หน่วย: บาท) 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

 (รายเดือน: คน) 
ค่าเบีย้ประชุม  
(ต่อครัง้: คน) 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด-  ประธาน 30,000 20,000 
คา่ตอบแทน กรรมการ 20,000 15,000 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  ประธาน 30,000 30,000 
(เทา่กบัท่ีจา่ยในปัจจบุนั) กรรมการ 20,000 20,000 

หมายเหตุ     1.  คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ่ายให้แก่กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเทา่นัน้ 
 2.  เม่ือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัแิล้ว จะมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป  

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17-18 
ก าหนดไว้ว่า การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทฯ ให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยในการประชุมสามญั
ประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการขณะนัน้พ้นจากต าแหนง่ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะ
พ้นจากต าแหนง่ไมอ่าจแบง่ได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียงกนัแต่ไม่เกิน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการ
ซึง่อยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ พ้นจากต าแหนง่ หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่นต าแหนง่มานาน
เท่า ๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักล่าว  
พ้นจากต าแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตัง้  
ให้กลบัเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

 ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 9 คน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญ  
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 จ านวน 3 คน โดยกรรมการท่ีอยูใ่นวาระนานท่ีสดุ 3 คน ท่ีออกตามวาระมีดงันี ้

1.  1. นายศภุเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ - 
  บริหารความเสีย่ง และกรรมการผู้จดัการใหญ่ (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

2.  2. นางศิริเพ็ญ สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
  (กรรมการอิสระ) 

3.  3. นายธีรพจน์ วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
  (กรรมการอิสระ) 
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โดยตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(4) ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีจะต้องเลือกตัง้
กรรมการบริษัทฯ  แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพื่อเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม
2559 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นก าหนดเวลาดงักลา่วแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบคุคลเข้ามา ดงันัน้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติส าหรับตนเอง) โดย 
การเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาตามนโยบาย และแนวทาง  
การสรรหาที่ก าหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคณุสมบตัิตามกฎหมายและประกาศทางการที่เก่ียวข้อง ตลอดจนความรู้ 
ความสามารถที่เหมาะสมในการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ตามกระบวนการสรรหาอย่าง
ครบถ้วน และได้พิจารณาถึงการปฏิบตัิหน้าที่ในช่วงการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ 
ชุดย่อยที่ผ่านมา เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระ กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป ดงันี ้

1. นายศภุเดช พนูพิพฒัน์ 

2. นางศิริเพ็ญ สตีสวุรรณ 

3. นายธีรพจน์ วชัราภยั 

ส าหรับนางศิริเพ็ญ สตีสวุรรณ  กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกนัเป็นเวลา 16 ปี 11 เดือน 
(นบัถึงเดือนการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560) และหากได้รับต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะด ารงต าแหน่งกรรมการต่อเนื่องจ านวน 19 ปี 11 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่านางศิริเพ็ญ สีตสวุรรณ เป็น
บคุคลที่มีคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเต็มที่มาโดยตลอด อีกทัง้ยงัให้ความเห็น
โดยยงัคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทส าคญัในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะต าแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรท่ีจะเสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้เป็นกรรมการตอ่ไป 

ซึง่ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการแตง่ตัง้ทัง้ 3 คน เป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

ทัง้นี ้เมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติเลือกตัง้แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กรรมการทัง้ 3 คน ด ารง
ต าแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ยตามเดิมตอ่ไปด้วยจนกวา่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเปลีย่นแปลง 

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 33(5) ก าหนด 
ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี 

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ดงันี ้

1. พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยให้ 

 1) นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 
 2) นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
 3) นางสาวรัชดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951 

ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 
โดยผู้ สอบบญัชีทัง้ 3 คน ที่เสนอมีรายช่ือปรากฏเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ ธนาคาร 
แหง่ประเทศไทยก าหนด ซึง่ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

2. พิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 900,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบญัชี 
 ในปี 2559 

 

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล นอกจากวาระท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 แล้ว บริษัทฯ 
ได้ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยายน 2559 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2559 แต่ปรากฏว่า
เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้ นเสนอเร่ืองเป็นวาระการประชุมเข้ามาแต่อย่างใด 
อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ ถือหุ้นจะเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน
หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ ก็จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมายซึง่บญัญตัิไว้ในพระราชบญัญตัิบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 วา่ “เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ถือหุ้น
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้” 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

เห็นควรให้เปิดวาระนีไ้ว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ โดยไม่มีการ     
ลงมติ แต่หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมายตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ท่ีกลา่วข้างต้น 
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จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะโปรดน าหนงัสือมอบฉนัทะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนใน 
วนัประชุมแต่หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมลูในหนงัสอืมอบฉนัทะของทา่นพร้อมแนบหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบ
มาพร้อมนี ้สง่กลบัมายงับริษัทฯ ก่อนวนัประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันที่  30 มีนาคม 2560) จกัขอบพระคุณ
เป็นอยา่งยิ่ง 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสยีงลงคะแนนในวนัท่ี 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวม
รายช่ือผู้ ถือหุ้นตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 225 โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 15 มีนาคม 2560  

 

อนึ่ง  ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้าที่ เ ก่ียวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั ง้นี ม้ายัง เลขานุการบริษัททางอี เมล
panupan@thanachart.co.th หรือทางไปรษณีย์มาที่ ส านกัเลขานุการองค์กร บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 17 เลขที่ 444 
อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางโทรสาร 0-2217-8312 โดยระบทุี่อยู ่
เบอร์โทรศพัท์ ท่ีบริษัทฯ สามารถติดตอ่กลบัได้ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
 
 

(นายภาณพุนัธุ์ ตวงทอง) 
เลขานกุารบริษัท 

โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ  
1. บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 ท่ี www.thanachart.co.th ตัง้แตว่นัท่ี 3 มีนาคม 2560 
2. บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ตัง้แต่เวลา 12:00 นาฬิกา เป็นต้นไป และมีอาหารรับรองผู้ เข้าร่วมประชุม
 ระหวา่งเวลา 12:00 นาฬิกา ถงึเวลา 14:00 นาฬิกา 
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2559 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดในเว็บไซต์บริษัทฯ (www.thanachart.co.th) 

หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” 
 

ส านักเลขานุการองค์กร 
นายภาณพุนัธุ์  ตวงทอง  โทร. 0-2217-8082  
นางสาวมนาพนัธ์  ปลอดภยั โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3012 
นางประไพพกัตร์  ชมุพลวงศ์  โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3008-3011 
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