
หน้าที่ 1 

 

 

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

ท่ี ธช.สลอ. 023/2561 วนัท่ี 23 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  

 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวันจันทร์ท่ี 19 

กุมภาพันธ์ 2561มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันพุธท่ี  25 เมษายน 2561 เวลา 14:00 นาฬิกา 

ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุ

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2560 เมื่อวันพุธท่ี 5 เมษายน 2560 และได้จัดทํา

รายงานการประชมุ สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายในเวลาท่ีกําหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่

ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 19 เมษายน 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2560 ให้ผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงาน 

การประชมุฉบบัดงักลา่ว 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการรับรองจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกจิการในรอบปี 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 33(1) ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึง กิจการของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา  

โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 2560 (ในรูปแบบแผ่นซีดี) ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น 

พร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชุมครัง้นีแ้ล้ว ซึ่งได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 23  

มีนาคม 2561  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบดงัรายละเอียด

ท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2560 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ข้อ 33(2) และข้อ 42 กําหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน  ณ วนัสิน้สดุ 

ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี  

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ โดยต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ทัง้นี ้งบการเงินดงักล่าวได้

ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้ผ่าน 

การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับดงักล่าวได้รวมไว้ในรายงานประจําปี 

2560 (ในรูปแบบแผ่นซีดี) พร้อมนีไ้ด้แนบสรุปงบการเงิน พร้อมคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานประจําปี 2560 สง่มาพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรเงนิกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 และจ่ายเงนิปันผล 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 33(3) กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีจะต้องพิจารณา

อนุมตัิการจัดสรรเงินกําไร และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 

กบัข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 43 กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็น 

ทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ  

มีทนุสํารองคิดเป็นร้อยละ 10 ครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรร

เงินกําไรสทุธิดงักลา่วไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายและข้อบงัคบัอีกแตอ่ยา่งใด 

ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้การจ่ายเงินปันผล

จากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ 

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ  

มีกําไรสุทธิประจําปี 2560 จากผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 

2,379,238,192.86 บาท และจากผลการดําเนินงานส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม

จํานวน 7,001,170,112.20 บาท และยังมีกําไรสะสมจํานวนหนึ่ง บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงิน 

ปันผลได้ 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ท่ี 9/2560 เมื่อวนัท่ี 25 กันยายน 2560 ได้มีมติให้ 

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท ซึง่จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม 2560 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2560 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจาก 

บริษัทฯ มีทนุสาํรองตามกฎหมายครบตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 

2. พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั

และผู้ ถื อหุ้ นบุ ริมสิท ธิ ในอัตราหุ้ นละ  2 .20  บาท  รวมเ ป็น จํานวนเ งิน ท่ีอนุมัติ จ่ าย 

2,563,285,346.60 บาท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 107.74 ของกําไรสทุธิปี 2560 จากผลการดําเนินงาน

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 36.61 จากผลการดําเนินงานส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ 

ตามงบการเงินรวม  แต่เ น่ืองจากบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 

เมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท ดงันัน้ คงเหลือเงินปันผลท่ีบริษัทฯ จะต้อง 

จ่ายอีกในอตัราหุ้นละ 1.30 บาท เป็นจํานวนเงินท่ีอนมุตัิจ่าย 1,514,668,613.90 บาท 

 จํานวนเงินปันผลท่ีแสดงมีฐานการคํานวณจากจํานวนหุ้ นสามัญและหุ้ นบุริมสิทธิรวม

1,206,479,703 หุ้น หกัด้วยจํานวนหุ้นสามัญท่ีบริษัทฯ ซือ้คืนและยงัมิได้จําหน่ายจํานวน 

41,350,000 หุ้น ตามโครงการซือ้หุ้นคืนเมื่อวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัท่ี 9 สงิหาคม 2558 

 โดยกําหนดวนัท่ีผู้ ถือหุ้นมีสทิธิได้รับเงินปันผล (Record Date)  ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 และ

กําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

ทัง้นี ้เงินท่ีจ่ายปันผลนํามาจากกําไรสะสมท่ีเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 และร้อยละ 25 

ตามลําดับ ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามวิธีการ

คํานวณท่ีกําหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ดงันี ้

• จํานวนหุ้นละ 1.05 บาท จ่ายจากกําไรสะสมท่ีบริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 

ร้อยละ 30 

• จํานวนหุ้นละ 0.25 บาท จ่ายจากกําไรสะสมท่ีบริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 

ร้อยละ 25 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ 

จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอ

ของเงินกองทนุ ซึง่การจ่ายเงินปันผลครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2558-2560 

 ผลการดาํเนินงานประจาํปี 

 
ปี 2560 

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2559 ปี 2558 

กําไรสทุธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท) 2,379 1,659 2,194 

กําไรสทุธิ (งบการเงินรวม) (ล้านบาท) 7,001 6,013 5,436 

จํานวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผล (หุ้น) 1,165,129,703 1,165,129,703 1,165,129,703 

อตัราเงินปันผลตอ่หุ้นทัง้ปี (บาท) 2.20 2.00 1.80 

จํานวนเงินปันผลท่ีอนมุตัจ่ิายทัง้ปี (ล้านบาท) 2,563 2,330 2,097 

การลงมติ วาระนีต้้องได้ รับอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2561 และอนุมัติเงนิบาํเหน็จ

กรรมการบริษัทฯ จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ  

ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย มีการทบทวนค่าตอบแทน และพิจารณา

เสนอขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี 

2. นโยบายกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แต่ละคนสะท้อน

ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

และกําหนดให้กรรมการท่ีเป็นผู้ บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหน่งใน

คณะกรรมการชดุยอ่ย 

3. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย จะพิจารณากลัน่กรอง โดย

คณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสม

ตามนโยบายกําหนดค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันของ 

ปีก่อน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ดงันี ้

1. พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี 2561 ดงันี ้

อตัราคา่ตอบแทนท่ีเสนอขออนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

(หน่วย: บาท) 

หมายเหตุ 1) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้เพ่ิมบทบาทหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาลและเปลี่ยนช่ือเป็น คณะกรรมการสรรหา 

 กําหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 21 สิงหาคม 2560 

 2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 

 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตาํแหน่ง 

ปี 2561 ปี 2560 

ค่าตอบแทนรายเดือน

(รายเดือน: คน) 

ค่าเบีย้ประชุม

(ต่อครัง้: คน) 

ค่าตอบแทนรายเดือน

(รายเดือน: คน) 

ค่าเบีย้ประชุม

(ต่อครัง้: คน) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน 120,000 60,000 100,000 50,000 

กรรมการ 60,000 30,000 50,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 60,000 30,000 60,000 30,000 

กรรมการ 40,000 20,000 40,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหา กําหนด

คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

ประธาน 30,000 20,000 30,000 20,000 

กรรมการ 20,000 15,000 20,000 15,000 

คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง  

ประธาน 30,000 30,000 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 20,000 20,000 



หน้าที่ 5 

2. พิจารณาอนุมตัิเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ในอตัรา 

ร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลท่ีอนมุตัิจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น คิดเป็นเงินจํานวน 25,632,853.47 บาท 

(เงินปันผลท่ีอนมุตัิจ่าย 2,563,285,346.60 บาท)  โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณา

จดัสรรจ่ายแก่กรรมการตอ่ไป 

 ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินบําเหน็จแก่กรรมการจากผลการดําเนินงานประจําปี 2558-2560 

(หน่วย: บาท) 

รายการ 
ผลการดาํเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

เงินบําเหน็จท่ีจา่ย 25,632,853.47* 23,302,594.06 20,972,334.65 

หมายเหตุ * เป็นจํานวนเงินบําเหน็จที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 พิจารณาใน 

การประชมุครัง้นี ้

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17-18

กําหนดไว้ว่า การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทฯ ให้กระทําโดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยในการประชุม

สามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนัน้พ้นจากตําแหนง่ ถ้าจํานวน

กรรมการท่ีจะพ้นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จํานวนท่ีใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน  

1 ใน 3 โดยให้กรรมการซึง่อยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ พ้นจากตําแหนง่ หากในคราวใดมีกรรมการ

หลายคนอยู่ในตําแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจํานวนมากกว่าจํานวนกรรมการท่ีต้องพ้นจาก

ตําแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักลา่วพ้นจากตําแหน่งโดยใช้วิธีจบัสลาก กรรมการซึ่งพ้นจาก

ตําแหนง่ด้วยเหตดุงักลา่วอาจได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 9 คน จึงมีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 จํานวน 3 คน โดยกรรมการท่ีอยู่ในวาระนานท่ีสดุ 3 คน ท่ีออกตาม

วาระมีดงันี ้

1. นางสาวสวุรรณภา สวุรรณประทีป กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธาน

กรรมการบริหารความเสีย่ง (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

2. นายสมเจตน์ หมูศ่ิริเลศิ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

3. นายทวีศกัดิ์ ศกัดิ์ศิริลาภ กรรมการ (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

โดยตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 33(4) กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีจะต้องเลือกตัง้

กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ซึ่งนายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ ขอไม่รับ 

การพิจารณาเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมการตอ่ไป 

 



หน้าที่ 6 

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ 

ของบริษัทฯ เพ่ือเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2560 

ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกําหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด

เสนอรายช่ือบคุคลเข้ามา 

 คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการท่ีออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสําหรับตนเอง) 

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ท่ีพิจารณา 

ตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาท่ีกําหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้าง 

และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบตัิตามกฎหมายและประกาศ

ทางการท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสมในการกํากบัดแูลการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าท่ีในช่วง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยท่ีผ่านมา เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลอืกตัง้บคุคลเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดงันี ้

1. นางสาวสวุรรณภา  สวุรรณประทีป (กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ) 

2. นายสมเจตน์  หมูศ่ิริเลศิ (กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ) 

3. นายธีรนนัท์  ศรีหงส์ 

เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ทัง้ 3 คน เป็น

กรรมการบริษัทฯ แล้ว 

ทัง้นี ้เมื่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติเลือกตัง้แล้ว กรณีกรรมการท่ีออกตามวาระได้รับเลือกตัง้เป็น

กรรมการบริษัทฯ ต่อไป คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กรรมการท่านนัน้ ดํารงตําแหน่งใน

คณะกรรมการชดุยอ่ยตามเดิมตอ่ไปด้วย จนกวา่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเปลีย่นแปลง 

การลงมติ วาระนีต้้องได้ รับอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ  

ข้อ 33(5) กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี

ของบริษัทฯ ทกุปี 

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

ดงันี ้

1. พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั โดยให้ 

1) นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 

2) นางสาวรัชดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ 

3) นางสาววรรณวิไล  เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 



หน้าที่ 7 

ทําหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ 

ประจําปี 2561 โดยผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 คน ท่ีเสนอมีรายช่ือปรากฏเป็นผู้ สอบบัญชีท่ีได้รับ 

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด ซึง่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้

ความเห็นชอบแล้ว  

2. พิจารณากําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงิน 950,000 บาท 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เน่ืองด้วยคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เร่ืองสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ทําให้

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 ซึ่งกําหนดตามกฎหมายเดิมขดักบักฎหมายดงักลา่ว จึงขอเสนอแก้ไข 

มีรายละเอียดดงันี ้

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับท่ีเสนอแก้ไข 

ข้อ 32  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม 

ผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 

4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากนี ้ให้เรียกว่า

การประชมุวสิามญั 

คณะกร รมการ จะ เ รี ยกประ ชุมผู้ ถื อ หุ้ น เ ป็น 

การประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้ตามท่ีเหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้น 

ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

กว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด

จะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก

ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ 

แตต้่องระบุเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้

ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย 

ในกรณีเ ช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้มีการ

ประชุมผู้ ถือหุ้ นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับ

หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 32  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม 

ผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 

4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากนี ้ให้เรียกว่า

การประชมุวสิามญั 

คณะก รรม การ จะ เ รียก ประ ชุมผู้ ถื อหุ้ น เ ป็ น 

การประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้ตามท่ีเหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย 

ไ ด้ ทั ง้ ห ม ด  จ ะ เ ข้ า ช่ื อ กั น ทํ า ห นั ง สื อ ข อ ใ ห้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม

วสิามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตผุลใน

การท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดงักล่าวด้วย 

 

ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้ มีการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนั นบัแต่วนัท่ีได้รับ

หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับท่ีเสนอแก้ไข 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม

ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผู้ ถือหุ้ น

ทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกัน

ได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเอง 

ก็ได้  ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนด

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่า

เป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีคณะกรรมการเรียก

ประชุม  โดยบริ ษัทต้อง รับผิดชอบค่าใ ช้ จ่าย 

อันจําเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ

อํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ี เ ป็น 

การเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้

ใด จํานวนผู้ ถื อหุ้ นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบ 

เป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อ 36 

ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมใน 

ครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ

แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความท่ีเสนอแก้ไข รวมถึง 

ให้ดําเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัตามท่ีเสนอ โดยขอมอบอํานาจให้กรรมการผู้มีอํานาจ

ของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลท่ีกรรมการผู้มีอํานาจมอบหมาย ให้มีอํานาจในการแก้ไข และ/หรือ

เพ่ิมเติม และ/หรือเปลีย่นแปลงถ้อยคําในข้อบงัคบัดงักลา่วได้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม 

เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดในการจดทะเบียนข้อบังคับกับ 

กระทรวงพาณิชย์ 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

วาระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล นอกจากวาระท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 แล้ว 

บริษัทฯ ได้ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระ 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 

2560 แต่ปรากฏว่า เมื่อพ้นกําหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเป็นวาระการประชุม 

เข้ามาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ ถือหุ้ นจะเสนอเร่ืองให้ท่ีประชุมพิจารณาในเร่ืองอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมาย 

ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่า 

“เมื่อท่ีประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ถอืหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงใน
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สามของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณา เร่ืองอื่น นอกจากท่ีกําหนด

ไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้” 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนีไ้ว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตา่ง ๆ โดยไมม่ี

การลงมติ แต่หากผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของ

กฎหมายตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ท่ีกลา่วข้างต้น 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น และเพ่ือให้การลงทะเบียน 

เข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ น และ/หรือผู้ รับมอบฉันทะโปรดนําหนังสือมอบฉันทะ 

มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี ลงทะเบียนในวันประชุม แต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ 

กรรมการผู้ จัดการใหญ่ เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมูลในหนงัสือมอบฉันทะของท่าน 

พร้อมแนบหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับท่ีแนบมาพร้อมนี ้สง่กลบัมายงับริษัทฯ ก่อนวนัประชุม (กรณีส่งทาง

ไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันที่ 17 เมษายน 2561) จกัขอบพระคณุเป็นอยา่งยิ่ง 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดวันท่ีผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) 

ในวันท่ี 6 มีนาคม 2561  โดยท่านสามารถส่งคําถามล่วงหน้าท่ีเ ก่ียวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครัง้นีม้ายัง 

เลขานุการบริษัททางอี เมล panupan@thanachart.co.th หรือทางไปรษณีย์มาท่ี  สํานักเลขานุการองค์กร  ชัน้  17 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

10330 หรือทางโทรสาร 0-2217-8312 โดยระบท่ีุอยู ่เบอร์โทรศพัท์ ท่ีบริษัทฯ สามารถติดตอ่กลบัได้ 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

(นายภาณพุนัธ์ุ ตวงทอง) 

เลขานกุารบริษัท 

โดยคําสัง่ของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

1) บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ ท่ี  www.thanachart.co.th ตัง้แตว่นัท่ี 23 มีนาคม 2561 

2) บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แตเ่วลา 12:00 นาฬิกา เป็นต้นไป และมีอาหารรับรองผู้ เข้าร่วมประชุม

ระหวา่งเวลา 12:00 นาฬิกา ถงึเวลา 14:00 นาฬิกา 

3) ผู้ ถือหุ้ น ท่ีมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี  2560 (แบบรูปเล่ม)  กรุณากรอกรายละเ อียดในเว็บไซต์บ ริษัท ท่ี 

www.thanachart.co.th หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” 

สํานักเลขานุการองค์กร 

นายภาณพุนัธุ์ ตวงทอง  โทร. 0-2217-8082 

นางสาวมนาพนัธ์ ปลอดภยั  โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3008-3012 

นางสาวพทัธ์ธีรา ธนาพิสทุธ์ิสกลุ  โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3004 

mailto:panupan@thanachart.co.th%20หรือ
http://www.thanachart.co.th/



