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หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ที่ ธช.สลอ. 035/2563 วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่  5/2563 เมื่อวันจันทร์ที ่
1 มิถุนายน 2563 มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา 
ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ 
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทฯ จดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัจนัทร์ที่ 23 กนัยายน 2562 และได้จดัท า
รายงานการประชมุสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่ก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัพธุที่ 7 ตลุาคม 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  1/2562 ให้ผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงาน 
การประชมุฉบบัดงักลา่ว 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกจิการในรอบปี 2562  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 33(1) ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  
พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึง กิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  
โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น 
พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครัง้นี  ้และได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วันที่  
20 มีนาคม 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบดงัรายละเอียด
ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 

การลงมติ วาระนีไ้มต้่องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการน าเสนอเพื่อทราบ 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
ข้อ 33(2) และข้อ 42 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุน  ณ วนัสิน้สดุ 
ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  
เพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ทัง้นี ้งบการเงินดงักล่าวได้
ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้ผ่าน 
การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับดงักล่าวได้รวมไว้ในรายงานประจ าปี 
2562 (ในรูปแบบ QR Code) พร้อมกนันีไ้ด้แนบสรุปงบการเงิน พร้อมค าอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 สง่มาพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมครัง้นี ้
แล้ว 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงาน
 ประจ าปี 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลจาก
เงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ่  
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ  
มีก าไรสุทธิประจ าปี 2562 จากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิ จการ จ านวน 
57,261,091,986.42 บาท และจากผลการด าเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม
จ านวน 10,807,059,309.68 บาท อีกทัง้บริษัทฯ ยังมีก าไรสะสมอยู่ บริษัทฯ จึงสามารถจ่าย 
เงินปันผลได้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2562 
จ่ายปันผลระหวา่งกาล 3 ครัง้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ในอตัราหุ้นละ 7.00 บาท 

ทัง้นี ้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(3) ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีจะต้อง
พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไร และตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
116 กบัข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 43 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่ง  
ไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา  
(ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯ 
มีทนุส ารองคิดเป็นร้อยละ 10 ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรร
เงินก าไรสทุธิดงักลา่วไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายและข้อบงัคบั 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ ดงันี ้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
สามญัและผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 3 ครัง้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 7.00 บาท  
รวมเป็นจ านวนเงินท่ีอนมุตัิจ่าย 7,844,956,301.00 บาท ดงันี ้

1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 19 กนัยายน 2562 ได้มีมติ
อนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2562 ในอตัรา  
หุ้นละ 1.20 บาท เป็นจ านวนเงินท่ีอนมุตัิจ่าย 1,374,795,243.60 บาท 

2) คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ที่ 14/2562 เมื่อวนัที่ 16 ธันวาคม 2562 ได้มีมติ
อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินปันผลพิเศษ ซึ่งจ่ายให้ผู้ ถือหุ้ นเมื่อวันที่  
16 มกราคม 2563 ในอัตราหุ้ นละ  4.00 บาท เ ป็นจ านวนเ งินที่ อนุมัติจ่ าย 
4,582,650,812.00 บาท  โดยเป็นการจัดสรรเงินสดคงเหลือจากการท ารายการซือ้หุ้ น 
ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ ขายหุ้นของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เมื่อวนัที่ 3 ธันวาคม 2562 มาจ่าย 
ปันผล 

3) คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้มีมติ
อนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2563 ในอตัรา  
หุ้ นละ 1.80 บาท เป็นจ านวนเงินที่อนุมัติจ่าย 1,887,510,245.40 บาท โดยเป็นการ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปีตามที่จะเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น  
ที่ ต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น เนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  และไม่มีการเสนอจ่ายปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ 
จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอ
ของเงินกองทนุ ซึง่การจ่ายเงินปันผลครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2560-2562 

 ผลการด าเนินงานประจ าปี 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ก าไรสทุธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท) 57,261 3,316 2,379 
ก าไรสทุธิ (งบการเงินรวม) (ล้านบาท) 10,807 7,839 7,001 

จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผล (หุ้น) 1,048,616,803 1,145,662,703 1,165,129,703 

ก าไรตอ่หุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท) 49.98 2.85 2.04 
ก าไรตอ่หุ้น (งบการเงินรวม) (บาท) 9.43 6.74 6.01 

อตัราเงินปันผลตอ่หุ้นทัง้ปี (บาท) (รวมเงินปันผลพิเศษ) 7.00 2.60 2.20 
จ านวนเงินปันผลท่ีอนมุตัจิ่ายทัง้ปี (ล้านบาท) 7,845 2,998 2,563 
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2. รับทราบการไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจาก  
บริษัทฯ มีทนุส ารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

การลงมติ วาระนีไ้มต้่องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการน าเสนอเพื่อทราบ 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 และอนุมัติเงนิบ าเหน็จ
กรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ  
ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย มีการทบทวนค่าตอบแทน และพิจารณา
เสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี 

2. นโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แต่ละคนสะท้อน
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และก าหนดให้กรรมการที่เป็นผู้ บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชดุยอ่ย 

3. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย จะพิจารณากลั่นกรอง  
โดยคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะพิจารณาถึงความ
เหมาะสมตามนโยบายก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและ 
การเติบโตทางผลก าไรของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  เสนอ 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ดงันี ้

1. พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย  ประจ าปี 2563 โดยอตัรา
คา่ตอบแทนเทา่กบัปี 2562 ดงันี ้

อัตราค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 

  (หน่วย: บาท) 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต าแหน่ง 

ปี 2563 ปี 2562 

ค่าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน: คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(ต่อครัง้: คน) 

คา่ตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน: คน) 

คา่เบีย้ประชมุ
(ตอ่ครัง้: คน) 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
ประธาน 120,000 60,000 120,000 60,000 
กรรมการ 60,000 30,000 60,000 30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 60,000 30,000 60,000 30,000 
กรรมการ 40,000 20,000 40,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

ประธาน 30,000 20,000 30,000 20,000 
กรรมการ 20,000 15,000 20,000 15,000 

คณะกรรมการก ากบัความเสี่ยง  
ประธาน 30,000 30,000 30,000 30,000 
กรรมการ 20,000 20,000 20,000 20,000 
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หมายเหตุ - กรรมการที่เป็นผู้บริหารไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 - นอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ขออนมุตัิ บริษัทฯ ไมมี่การจา่ยคา่ตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชน์อ่ืนใดให้แก่กรรมการอีก 

2. พิจารณาอนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานปกติประจ าปี 2562  
ในอัตราร้อยละ 1 .00 ของเ งินปันผลที่อนุมัติจ่ายใ ห้แก่ผู้ ถือหุ้ น  คิดเ ป็น เ งินจ านวน 
32,623,054.89 บาท (ค านวณจากเงินปันผลที่อนมุตัิจ่าย 3,262,305,489.00 บาท โดยไม่รวม
เงินปันผลระหว่างกาลที่เป็นเงินปันผลพิเศษ) และให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา
จดัสรรจ่ายแก่กรรมการตอ่ไป 

 ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบ าเหน็จแก่กรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 
2560-2562 

(หน่วย: บาท) 

รายการ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

เงินบ าเหน็จที่จา่ย 32,623,054.89 29,981,900.28 25,632,853.47 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17-18
ก าหนดไว้ว่า การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทฯ ให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยในการประชุม
สามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการขณะนัน้พ้นจากต าแหนง่ ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน  
1 ใน 3 โดยให้กรรมการซึง่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ พ้นจากต าแหนง่ หากในคราวใดมีกรรมการ
หลายคนอยู่ในต าแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนกรรมการที่ต้องพ้นจาก
ต าแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักลา่วพ้นจากต าแหน่งโดยใช้วิธีจบัสลาก กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหนง่ด้วยเหตดุงักลา่วอาจได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 9 คน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 จ านวน 3 คน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สดุ 3 คน ที่ออกตาม
วาระมีดงันี ้

1. นายศภุเดช  พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
(กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

2. นางศิริเพ็ญ  สตีสวุรรณ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
สรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการ
อิสระ) 
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3. นายธีรพจน์  วชัราภยั กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการ
อิสระ) 

โดยตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 33(4) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีจะต้องเลือกตัง้
กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์  
ของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2562 
ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2562 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
เสนอรายช่ือบคุคลเข้ามา 

 คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติส าหรับตนเอง) 
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่พิจารณา  
ตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาที่ก าหนด โดยผ่านกระบวนการกลัน่กรอง และพิจารณา 
ถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึง
คณุสมบตัิตามกฎหมายและประกาศทางการท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม
ในการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้
พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย  
ที่ผา่นมา เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้บคุคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการ 
ที่ออกตามวาระ ดงันี ้

1. นายศภุเดช  พนูพิพฒัน์ (กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ) 
2. นางศิริเพ็ญ  สตีสวุรรณ (กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ) 
3. นายธีรพจน์  วชัราภยั (กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ) 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  
และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่านางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ และนายธีรพจน์  วัชราภัย  
มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด ตลอดจนสามารถ 
ให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

ส าหรับนางศิริเพ็ญ  สีตสวุรรณ กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกนัเป็นเวลา 20 ปี  
2 เดือน (นบัถึงเดือนการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563) หากได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะด ารงต าแหน่งกรรมการต่อเนื่องจ านวน 23 ปี 2 เดือน ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  
และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่านางศิริเพ็ญ สีตสวุรรณ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิ ความรู้ 
ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด อีกทัง้ยงัสามารถให้ความเห็นได้อย่าง
อิสระ และมีบทบาทส าคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะต าแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบที่ก ากบัดแูลให้การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ จึงสมควร
ที่จะเสนอผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมการตอ่ไป 
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ทัง้นี ้เมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติเลือกตัง้แล้ว กรณีกรรมการที่ออกตามวาระได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทฯ ต่อไป คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กรรมการท่านนัน้ ด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชดุยอ่ยตามเดิมตอ่ไปด้วย จนกวา่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเปลีย่นแปลง 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม  
และออกเสยีงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ  
ข้อ 33(5) ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี
ของบริษัทฯ ทกุปี 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ดงันี ้
1. พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยให้ 

1) นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
2) นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

3) นางสาวณริศรา  ไชยสวุรรณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4812 

ท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2563 โดยผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 คน ที่เสนอมีรายช่ือปรากฏเป็นผู้ สอบบัญชีที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. พิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 1,500,000 บาท เพิ่มขึน้จาก  
ปี 2562 จ านวน 550,000 บาท 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม  
และออกเสยีงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล นอกจากวาระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 แล้ว 
บริษัทฯ ได้ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 
2562 แต่ปรากฏว่า เมื่อพ้นก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเป็นวาระการประชุม 
เข้ามาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ ถือหุ้ นจะเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองอื่น  ๆ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมาย 
ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่า 
“เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงใน
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สามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณา เร่ืองอื่น นอกจากที่ก าหนด
ไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้” 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนีไ้ว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตา่ง ๆ โดยไมม่ี
การลงมติ แต่หากผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของ
กฎหมายตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ท่ีกลา่วข้างต้น 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส านักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะ 

ให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยบริษัทฯ จึงขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้ นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ  

ตามรายช่ือที่ปรากฏในหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม (ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ)  เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ทน 

โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี ้ส่งกลบัมายังบริษัทฯ ก่อนวนัประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันที่   

22 กรกฎาคม 2563) นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ก าหนดมาตรการและข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุม โดยขอความร่วมมือปฏิบตัิ

โดยเคร่งครัด 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดวนัที่ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record 

Date) ในวนัท่ี 16 มิถนุายน 2563 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสามารถเปลี่ยนแปลงวนั เวลาหรือสถานที่จดัประชุม 

รวมถึงด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเรียกและการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ได้ ภายใต้เง่ือนไขของกฎหมาย

และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้าที่ เก่ียวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครัง้นีม้ายังเลขานุการบริษัททางอีเมล : 

panupan@thanachart.co.th หรือทางไปรษณีย์มาที่ ส านกัเลขานกุารองค์กร ชัน้ 17 บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางโทรสาร 0-2217-8312 

โดยระบ ุช่ือ ที่อยู ่เบอร์โทรศพัท์ ท่ีบริษัทฯ สามารถติดตอ่กลบัได้ 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

(นายภาณพุนัธุ์  ตวงทอง) 
เลขานกุารบริษัท 

โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 
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หมายเหตุ 
1) บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ ท่ี  www.thanachart.co.th ตัง้แตว่นัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 
2) บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แตเ่วลา 08:00 นาฬิกา เป็นต้นไป  
3) ผู้ ถือหุ้ น ท่ี มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี  256 2 (แบบรูปเล่ม)  ก รุณากรอกรายละเ อียดในเว็บไซต์บ ริษัท 

ท่ี www.thanachart.co.th หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์”  

 

ส านักเลขานุการองค์กร 
นายภาณพุนัธุ์  ตวงทอง  โทร. 0-2217-8082 
นางสาวมนาพนัธ์ ปลอดภยั  โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3012 
นางสาวพทัธ์ธีรา ธนาพิสทุธ์ิสกลุ  โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3004 
นางสาวมชัฌมิา พรหมพิทกัษ์   โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3009 
 

http://www.thanachart.co.th/

