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ท่ี ธช.สลอ.082/2552       

  วันท่ี 10  เมษายน 2552 

เรียน ทานผูถือหุน 

หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจาํป 2552   

ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 2/2552 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2552 มีมติ

ใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ในวันพุธท่ี 29 เมษายน 2552 เวลา 15.00 นาฬิกา  ณ หองจามจุรีบอลรูม ชั้น M  โรงแรม

ปทุมวัน ปร๊ินเซส ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพ่ือรวมกันพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที ่1/2551 

วัตถุประสงคและเหตุผล  การประชุมวิสามัญผูถอืหุน คร้ังท่ี 1/2551 ไดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีท่ี 30 ตุลาคม 2551 ซึ่ง

รายงานการประชุมดังกลาว จําเปนตองเสนอใหผูถอืหุนพิจารณาความถูกตองรวมกัน โดยมีรายละเอยีดของรายงานการประชุมปรากฏ

ตาม เอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2551 ใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรอง

รายงานการประชมุฉบับดังกลาว           

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบป 2551 

 วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป          

พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปท่ีผานมา รายละเอยีดไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 2551 

(บรรจุในแผนซีดี) ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว  

 ความเห็นคณะกรรมการ       เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมาใหผูถือหุนรับทราบ  ดังราย 

ละเอยีด ท่ีปรากฏในรายงานประจําป 2551  

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุ ฉบับส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551  

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทฯ กําหนด ใหบริษัท ฯ ตองมี

การจัดทํางบดุลและบัญชกีําไรขาดทุน ฉบบัสิ้นสุด ณ รอบปบัญชขีองบริษัทฯ พรอมจดัใหผูสอบบญัชีตรวจสอบกอนนําเสนอใหผูถอืหุน

พิจารณาอนุมัติ  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชกีําไรขาดทุน ฉบบัสิ้นสดุ       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2551 ท่ีผานมา ท้ังน้ี งบการเงนิดังกลาวไดผาน

การพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผูสอบบญัชีไดตรวจสอบและลงนามรับรองแลวราย- 

ละเอยีดของงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนฉบับดังกลาว ปรากฏในรายงานประจําป 2551 (บรรจุในแผนซีดี) และสรุปงบการเงินพรอม

คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงิน ประจําป 2551 ท่ีสงมาพรอมหนังสอืบอกกลาวเชิญประชุม   
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วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2551 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และประกอบกับขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหท่ี

ประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป จะตองพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร โดยตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารอง ไม

นอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 

ของทุนจดทะเบยีน ซึ่งในป 2551 ท่ีผานมา ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไรสุทธ ิจํานวน 1,366,010,779.37 บาท (หน่ึงพันสามรอย

หกสิบหกลานหน่ึงหม่ืนเจ็ดรอยเจ็ดสิบเกาบาทสามสบิเจ็ดสตางค) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการจัดสรรเงินกําไร

สุทธิประจําป ในอัตรารอยละ 5 เขาเปนทุนสํารองตามกฎหมายแลว  

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ ประจําป 2551 และ

จายเงินปนผล   ดังน้ี  

1. จัดสรรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5  ของกําไรสุทธิ คิดเปนจํานวนเงิน 68,300,538.97 บาท  

(หกสิบแปดลานสามแสนหารอยสามสิบแปดบาทเกาสิบเจ็ดสตางค)  

2. การจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2551 งวด 6 เดือนหลังต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2551 -  31 

ธันวาคม 2551  ใหแกผูถือหุนสามัญและผูถอืหุนบุริมสิทธิในอัตราหุนละ  0.60  บาท (หกสบิสตางค)   คิดเปนเงินจํานวน 

766,697,821.80 บาท*  (เจ็ดรอยหกสิบหกลานหกแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยยีส่ิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค)  ซึง่การจายเงินปนผล 

คร้ังน้ี  เม่ือรวมกบัการจายเงินปนผลงวดคร่ึงปแรกในอัตราหุนละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค) เปนเงนิจํานวน 399,946,200.90 บาท 

(สามรอยเกาสบิเกาลานเกาแสนสีห่ม่ืนหกพันสองรอยบาทเกาสิบสตางค) แลวจะรวมเปนจํานวนเงินปนผลท่ีจายจากผลการดําเนินงาน 

ประจําป 2551 ท้ังสิ้นในอัตราหุนละ 0.90 บาท (เกาสิบสตางค) เปนจํานวนเงินรวม 1,166,644,022.70 บาท* (หน่ึงพันหน่ึงรอยหกสิบ

หกลานหกแสนสีห่ม่ืนสี่พันยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค) โดยบริษัทฯ ไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสทิธิรับเงินปนผล ในวันท่ี 13 

พฤษภาคม 2552 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (แกไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2552 และกาํหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2552 

รายละเอยีดการจายเงินปนผล เปรียบเทียบ 3  ป ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

ท้ังน้ี เงินกําไรสวนท่ีเหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลแลวจะโอนเขาไปอยูในสวนของ 

ผูถือหุนในรายการกําไรสะสมตอไป 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทฯ จะคํานึงถงึผลประกอบการและ

ผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน โดยอัตราที่เสนอใหผูถือหุนอนุมัติจายในปน้ี คิดเปนรอยละ 

85.41* ของกําไรสุทธิประจําป 

หมายเหตุ : * จํานวนเงินปนผลท่ีแสดง มีฐานการคํานวณจากจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธ ิรวม 1,333,154,003 หุน หักดวยจํานวน

หุนสามัญท่ีบริษัทฯซื้อหุนคืนจากโครงการซ้ือหุนคืน คิดเพียง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 จํานวน 55,324,300 หุน คงเหลือจํานวนหุน

สามัญและหุนบุริมสิทธิ เทากับ 1,277,829,703 หุน ท้ังน้ี จํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิท่ีจะนํามาคํานวณเพ่ือจายเงินปนผลอาจ

ลดลงจนกวาจะถงึวันท่ีกําหนดรายช่ือผูถอืหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล ( วันท่ี 13 พฤษภาคม 2552) อันเน่ืองมาจากการโครงการรับซื้อหุนคืน

มีระยะเวลาถึงวันท่ี 14 มิถุนายน 2552 



 หนาท่ี  3 

วาระที ่5  รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2551 และอนุมัติเงินบําเหน็จแกกรรมการจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2551   

 วัตถุประสงคและเหตุผล      คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและหลกัเกณฑใหคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุด

ยอยตาง ๆ  อยูในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคลองกบัภาระหนาท่ีของกรรมการที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามความคาดหวังของผูมีสวนได

เสียกลุมตาง ๆ และเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ  ซึ่งบริษัทฯ ตองสรรหากรรมการท่ีมีประสบการณและมีคุณสมบัติ

เหมาะสมรวมท้ังมีนโยบายท่ีจะกําหนดคาตอบแทนของกรรมการแตละคนท่ีสะทอนภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบตลอดจนทบทวน

คาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกป และเปรียบเทียบคาตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันใหสอดคลองตองตรงกัน เพ่ือเปนการปฏิบติั

ตามหลัก เกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี  จึงมีการทบทวนคาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกป 

ปจจุบันคาตอบแทนของกรรมการเปนไปตามมติท่ีประชุมสามัญผูถอืหุน ประจําป 2550 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550 

วงเงิน 8,600,000 บาท (แปดลานหกแสนบาทถวน) โดยใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูจัดสรรเงินจํานวนดังกลาว   สําหรับคาตอบแทน

กรรมการชุดยอย ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา การจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการนั้น  

ผูถือหุนมีมติอนุมัตินโยบายการจายเงินบําเหน็จกรรมการในอัตราไมเกินรอยละ 1 ของเงินปนผลท่ีอนุมัติจายแกผูถอืหุน โดยตองเสนอตอ

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จทุกคร้ัง  

ความเห็นคณะกรรมการ   ตามขอเสนอของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเห็นควรเสนอท่ีประชุมดังรายละเอียด

ตอไปน้ี 

1. รับทราบรายงานการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ในป 2551  โดยยังคง

วงเงินคาตอบแทนจายคณะกรรมการบริษัทในป 2552 ท่ีวงเงิน 8,600,000 บาท  (แปดลานหกแสนบาทถวน) ตามท่ีเคยไดรับอนุมัติจาก

ท่ีประชุมผูถือหุน 

2. พิจารณาอนุมัติการจายเงินบําเหน็จแกกรรมการบริษัทในอัตรารอยละ 1  ของเงนิปนผลท่ีจายใหแกผูถอืหุนคิด 

เปนเงิน จํานวน 11,666,440.23 บาท* (สิบเอ็ดลานหกแสนหกหม่ืนหกพันสี่รอยสีส่ิบบาทยี่สิบสามสตางค)  โดยใหคณะกรรมการบริษัท

เปนผูพิจารณาจดัสรร 

รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และขอมูลการจัดสรรเงินบําเหน็จ และอัตราคาตอบแทน

กรรมการ  ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

หมายเหตุ  *  จํานวนเงินบําเหน็จที่แสดง มีฐานการคํานวณจากจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ หักดวยจํานวนหุนสามัญที่บริษัทฯซ้ือหุนคืนจาก

โครงการซ้ือหุนคืน ที่จะนํามาคํานวณเพื่อจายเงินบําเหน็จอาจลดลงจนกวาจะถึงวันที่กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (วันที่ 13 

พฤษภาคม 2552) อันเนื่องมาจากการโครงการรับซ้ือหุนคืนมีระยะเวลาถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2552 

วาระที ่6  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ 

 วัตถุประสงคและเหตุผล ดวยขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไววาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง กรรมการ

ของบริษัทฯ ตองออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสาม หรือ จํานวน 3 คน จากจาํนวนกรรมการ ท้ังหมดของบริษัทฯ ท่ีปจจุบันมีอยู

จํานวน 9 คน จึงตองเสนอตอผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ โดยผูถือหุนสามารถแตงต้ังกรรมการที่

ครบวาระกลับเขารับตําแหนงตออกีวาระก็ได โดยท่ีผานมาบริษัทมีวิธีสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติ ความรู ความสามารถท่ีเหมาะสมเสนอคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถอืหุนแตงต้ัง แลวแตกรณ ี
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 ความเห็นคณะกรรมการ ในชวงปลายป 2551 ต้ังแตวันท่ี 29 ธันวาคม 2551 ถึง วันท่ี 27 มกราคม 2552 บริษัทฯ ได

เปดโอกาสใหผูถอืหุนเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพ่ือคัดเลือกเขาเปนกรรมการของบริษัทฯ

แตปรากฏวาเม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเขามา ดังน้ัน คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมี

สวนไดเสียเห็นชอบกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งพิจารณาภายใตกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาเห็นควรใหเสนอตอท่ี

ประชุมผูถอืหุนเพ่ือเลอืกต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในป 2552  จํานวน   3   คน  กลบัเขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง 

ไดแก 

1.  นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป   เขารับตําแหนงกรรมการ  

2.  นายสมเจตน   หมูศิริเลิศ                 เขารับตําแหนงกรรมการ  

3.  นายทวีศักด์ิ   ศักด์ิศิริลาภ  เขารับตําแหนงกรรมการ  

 เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 คน เปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ไมมีลักษณะตองหามตามขอกําหนดหรือกฎหมายท่ี

เกี่ยวของ มีความรู ความสามารถ ทักษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมท้ังมีผล

การปฏิบัติหนาท่ีในปท่ีผานมาเปนอยางดียิ่ง ตลอดจนไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานกํากับดูแลท่ีเกีย่วของแลว  

 ท้ังน้ี ประวัติโดยสังเขปของกรรมการท้ัง 3 คน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และกรณีท่ีท้ัง 3 ทานไดรับแตงต้ังเปน

กรรมการอีกคร้ัง คณะกรรมการบริษัทมีมติใหกรรมการทั้ง 3 คน ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตามเดิมตอไป 

วาระที ่7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2552 

 วัตถุประสงคและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535 และขอบังคับบริษัทกาํหนดใหท่ีประชุม

สามัญผูถอืหุนแตงต้ังผูสอบบัญช ี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป โดยผูถอืหุนสามารถแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิม

ทําหนาท่ีตอไปอีกได 

 ความเห็นคณะกรรมการ  ไดพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแลว เห็นควรเสนอตอท่ีประชุมผูถอืหุน

พิจารณาแตงต้ัง 

                     1. นายณรงค        พันตาวงษ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 และ/หรือ 

                     2. นางสาวรัตนา     จาละ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3734 และ/หรือ 

              3. นางสาวรุงนภา   เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 

แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2551 ท่ีผานมา โดยใหคนใดคนหน่ึงทํา

หนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทแสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทประจําป 2552 โดยเสนอใหกําหนดเงินคาตอบแทนใน

การสอบบัญชีคงเดิมไวเปนจํานวน 1,650,000 บาท (หน่ึงลานหกแสนหาหม่ืนบาทถวน) ซึ่งขอมูลผูสอบบญัชีปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

วาระที ่8 เรื่องอืน่ๆ (ถามี)  

 วัตถุประสงคและเหตุผล จากแนวทางท่ีบริษัทฯ ไดถือปฏิบัติตลอดมา แมจะไมมีการกําหนดวาระอื่นๆ ไว แตไดเปด

โอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม และแสดงความคิดเห็นท้ังในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับวาระการประชุมและเร่ืองอืน่ๆ ตลอดการประชุมโดยใชเวลา

พอสมควร สําหรับการประชุมในคร้ังน้ี  บริษัทฯ จึงไดเปดเปนวาระเพ่ิมเติมไวใหแกผูถอืหุน แตอยางไรกดี็หากเปนกรณีท่ีผูถือหุนประสงค

จะใหมีการพิจารณาและลงมติในเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในหนังสือเชญิประชุมก็จะตองเขาตามเงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่ง

บัญญัติไวใน มาตรา 105 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 วา “เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึง



 หนาท่ี  5 

แลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจาํนวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่อง

อื่นนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือ นัดประชุมอีกก็ได”     

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรใหเปดวาระน้ีไวเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ 

โดยไมมีการลงมติ แตหากผูถอืหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ จะตองเขาเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ท่ี

กลาวขางตน 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน และเพ่ือใหการลงทะเบียนเขารวม

ประชุมเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว ขอใหทานผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําหนังสอืมอบฉันทะมาแสดงตอเจาหนาท่ี

ลงทะเบยีนในวันประชุม แตหากทานประสงคจะมอบฉันทะใหแกกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูเขารวมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนแทน โปรดสงหนังสือมอบฉันทะของทานโดยใชซองธุรกิจตอบรับท่ีแนบมาพรอมน้ีกลับมายังบริษัทฯ กอนวันประชมุ 

(กรณีสงทางไปรษณีย กรุณาสงภายใน 24 เมษายน 2552) จักขอบพระคุณอยางยิ่ง 

อน่ึง บริษัทฯ ไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสยีงลงคะแนน ในวันท่ี 7 เมษายน 2552 

และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดย

วิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 8 เมษายน 2552 รวมท้ังบริษัทฯ ไดกําหนดรายช่ือผูถอืหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล ในวันท่ี 13 

พฤษภาคม 2552 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (แกไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2552 และกาํหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2552 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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