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เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครัง้ที ่1/2549   หนา 
 
• หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2549   1 

• รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 6  
 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1)  

• รายละเอียดของรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาล 28  
 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2)  

• รายงานความคืบหนาการดําเนินการ ตามแผนงานปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจ 
ของกลุมธนชาตตามแนวนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One-Presence)  

     ของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน    
 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3)  29  

• รางหนังสือบริคณหสนธิฉบบัใหม (ขอ 1 เร่ืองช่ือ และขอ 3 เร่ืองวัตถุประสงค) 35    
 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4/4.1,4.2)  

• รายละเอียดรางขอบังคับท่ีเสนอขอแกไข จํานวน 4 ขอ 41    
 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4/4.3)  

• ข้ันตอนการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2549 43   
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ท่ี ธช.สลอ.004/2549 
      วันท่ี  16  มกราคม พ.ศ.2549 
 
เรียน ทานผูถือหุน 

 
หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที ่1/2549   

 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 12/2548 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 
2548 มีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2549 ในวันท่ี 30  มกราคม  2549  เวลา 14.30 
นาฬิกา        ณ หองบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปร๊ินเซส ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือรวมกันพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ตามระเบียบ   วาระดังนี้ 

วาระที ่1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 

ที่มา/เหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 ไดจัดขึ้นในวันท่ี 28 เมษายน 2548  
โดย    ท่ีประชุมไดพิจารณากิจการตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด  ซึ่งรายงานการประชุม
คร้ังท่ีกลาวจําเปนตองเสนอใหผูถือหุนพิจารณาความถูกตองรวมกัน โดยมีรายละเอียด

ของรายงานการประชุมตามเอกสารแนบหมายเลข  1  

ความเห็นคณะกรรมการ    พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 มีการบันทึก

ขอมูลไวอยางถูกตองตรงตามท่ีมีการลงมติไว จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมฉบับ

ดังกลาว           

วาระที ่2.             พิจารณารับทราบรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงาน 
              ประจํางวดครึ่งปแรก ตั้งแตวันที ่1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2548 

ที่มา/เหตุผล  ในป 2548 ท่ีผานมา ผลการดําเนินงานประจํางวดครึ่งปแรกของบริษัท ตั้งแตวันท่ี 1 
มกราคม ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2548 มีกําไรสุทธิจํานวน 1,468,459,196.26  
บาท      มีผลใหบริษัทสามารถพิจารณาการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนได
ตามนัยมาตรา 115 แหง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณามีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงาน

งวดดังกลาว  ใหแกผูถือหุนทุกรายในอัตราหุนละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค) โดยได
ดําเนินการ    จายเงินแลวเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2548  จึงตองนําเสนอตอผูถือ
หุนเพ่ือรับทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการ  พิจารณาแลวเห็นควรนําเสนอรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงาน 
งวดคร่ึงปแรก ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2548   ใหท่ีประชุมรับทราบ 
โดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ รายละเอียดของรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาลปรากฏ

ตามเอกสารแนบหมายเลข  2  

 



 หนาท่ี  2

วาระที ่3.                     รับทราบรายงานความคืบหนาการดาํเนินการ ตามแผนงานปรบัโครงสรางการประกอบ
ธุรกิจของกลุมธนชาต   ตามแนวนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One-
Presence)  ของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

 
ที่มา/เหตุผล ตามท่ี ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2547 ของบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด 

(มหาชน) “เงนิทุน ธนชาติ” ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2547 และท่ีประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2547 ของ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) “ธนาคารธน
ชาต” ซึ่งประชมุเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2547 ไดมีมติอนุมัติใหท้ังเงินทุนธนชาติ และ
ธนาคารธนชาต ย่ืนเสนอแผนงานการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจของกลุมธนชาต 
ตามแนวนโยบายสถาบันการเงิน 1รูปแบบ (One-Presence) ของแผนพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน 
  ตอ กระทรวงการคลัง ผาน ธนาคารแหงประเทศไทย  โดยเงินทุนธนชาติและธนาคาร 

ธนชาต “กลุมธนชาต” ไดย่ืนคําขออนุญาตเพ่ือดําเนินการตามนโยบายสถาบันการเงิน 1
รูปแบบ (One-Presence) เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2547 และกระทรวงการคลัง
ไดมีหนังสือท่ี กค 1004/ล.215 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2548 แจงผลการพิจารณา
คําขอฯ โดยเห็นชอบใหกลุมธนชาตดําเนินการตามแผนงานท่ีนําเสนอได  

    ท้ังนี้ในป 2548 ท่ีผานมา กลุมธนชาตไดดําเนินการโอนการประกอบธุรกิจ   
การเงิน  ซึ่งประกอบดวยธุรกิจเชาซื้อ  ธุรกิจสินเชื่ออ่ืนของเงินทุนธนชาติ และธุรกิจ  
การเงินอ่ืน  การรับฝากเงิน  การโอนยายเงินฝากประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน รวมถึงการ
โอนสิทธิเรียกรองตามสัญญาใหสินเชื่อ และหลังจากดําเนินการตามแผนงานที่เสนอตอ

ทางการเสร็จสมบูรณ เงินทุนธนชาติจะตองคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุน 
ตอ กระทรวงการคลัง ภายในระยะเวลา 1 ป หลังจากท่ีกระทรวงการคลังเห็นชอบใน
แผนงานฯ หรือตรงกับวันท่ี 21 เมษายน 2549 ท่ีจะถึงนี้  เงินทุนธนชาติจึงได
นําเสนอวาระนี้เพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบความคืบหนาของการดําเนินการตามแผนงาน

การปรับโครงสรางฯ ของกลุมธนชาต  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนําเสนอรายงานความคืบหนา การดําเนินการตามแผนงานการปรับโครงสราง

การประกอบธุรกิจของกลุมธนชาต และการเตรียมการเพ่ือคืนใบอนุญาตการประกอบ

ธุรกิจเงินทุน  ตอ  กระทรวงการคลัง ตามกรอบระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกําหนดไว 
ใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบ ดังรายละเอียดท่ีสรุปตามเอกสารแนบหมายเลข 3  โดย
ไมมีการลงมติแตอยางใด  

วาระที ่4. พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท 
 
ที่มา/เหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ จะตองเตรียมการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของ

บริษัทฯ ภายหลังการคืนใบอนุญาต ดังนั้น จึงจําเปนตองนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณา 
การเปล่ียนแปลงชื่อบริษัทภายหลังการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนการ      
เปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณหสนธิในเร่ืองชื่อบริษัท/วัตถุประสงคการประกอบธุรกิจ และ       
ขอบังคับของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อและลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหผูถือหุนพิจารณาและมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการแกไข

เปลี่ยนแปลงเอกสารสําคัญทางทะเบียน   เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเสนอใหผูถือหุนพิจารณาแยกเปนการแกไขเพ่ิมเติม

หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 1 เร่ืองชื่อ ขอ 3 วัตถุประสงคการดําเนินธุรกิจ  และการแกไข
เพ่ิมเติมขอบังคับ จํานวน 4 ขอ  

 
4.1  พิจารณาแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 1 เรื่อง “ช่ือ” ของบริษัท 

 
เนื่องจากภายหลังการคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนแลว บริษัทฯ จะมีสถานะ
เปนบริษัทมหาชนจํากัดเทานั้น และไมสามารถใชคําวา “เงินทุน” เปนสวนหนึ่งของชื่อ
บริษัทฯ ได  จึงเห็นควรใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 1  โดยเปล่ียนแปลงชื่อของบริษัทเปนดังนี้ 
 
ขอ 1.  ชื่อบริษัท “บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)”  และมีชื่อเปนภาษาอังกฤษ
วา  
   “THANACHART CAPITAL PUBLIC 
COMPANY LIMITED”  

 
4.2  พิจารณาแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 เรื่อง “วัตถุประสงค” ของบริษัท  

 
คณะกรรมการฯ ขอเสนอใหพิจารณาเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคการประกอบธุรกิจ  
เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจภายหลังการคืน

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน   จึงเสนอใหยกเลิกวัตถุประสงคเดิมท้ังฉบับ จํานวน  
15  ขอ และเสนอใหกําหนดวัตถุประสงคขึ้นใหมจํานวน 20 ขอ และแกไขขอความใน
หนังสือบริคณหสนธิขอ 3  เปนดังนี้ 
 
 ขอ 3.  วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 20 ขอ  
 
รายละเอียดรางหนังสือบริคณหสนธิฉบับใหม ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 4 

 
4.3  พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  

 
คณะกรรมการฯ ขอเสนอใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ จํานวน 4 ขอ ประกอบดวย 

 
1. ขอบังคับขอ 1 ซึ่งกําหนดไวเก่ียวกับคํานิยามตาง ๆ เสนอใหแกไขนิยามของชื่อ

บริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ 
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2. ขอบังคับขอ  9 เก่ียวกับเร่ืองการโอนหุน เสนอใหแกไขขอความซึ่งอยูในขอ 9 (2) 
วรรคสอง “….เวนแตกระทรวงการคลัง และ/หรือธนาคารแหงประเทศไทยจะอนุมัติ
อยางเปนทางการใหคนตางดาวสามารถถือหุนของบริษัทฯ ได นอยกวา ท่ีกําหนด
ขางตน”   

 
3. ขอบังคับขอ 30 อยูในหมวดคณะกรรมการเชนกัน ไดเสนอใหแกไขเพ่ิมเติม

ถอยคําเก่ียวกับกรรมการท่ีทําหนาท่ีในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ของบริษัท และ
สิทธิในการไดรับคาตอบแทนเพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิบัติหนาท่ีในปจจุบัน โดย

ใหเพ่ิมเติมถอยคําดังตอไปน้ี 
 

“ขอ 30.      คณะกรรมการ   มีอํานาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งท่ีเห็นสมควร
ใหเปนคณะกรรมการบริหาร     และในจํานวนนี้ใหกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานกรรมการบริหารโดยใหมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการ

ของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  และใหกรรมการผูจัดการ
ใหญเปนกรรมการบริหารโดยตําแหนง     และใหคณะกรรมการมี
อํานาจแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยอื่นไดตามที่เห็นสมควร  

 
(วรรค 2) กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหอยูใน

คณะกรรมการชุดยอยอื่น มีสิทธิไดรับคาตอบแทน และ/หรือ 
บําเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการกําหนด แตท้ังนี้ ไม

กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการดังกลาว ในอันท่ีจะไดรับ

คาตอบแทน หรือ ผลประโยชนอยางอ่ืนตามขอบังคับนี้ในฐานะ

กรรมการ 

 
4. ขอบังคับขอ  49 คือ ตราประทับของบริษัท ซึ่งอยูในหมวดท่ี 8 บทเพ่ิมเติม เปน

การเสนอขอแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและเปลี่ยน

รูปตราสัญลักษณใหเปนรูปแบบเดียวกันท้ังกลุมธนชาต 
 

ท้ังนี้ รายละเอียดของขอบังคับท่ีเสนอแกไขจะปรากฏอยูในเอกสารแนบหมายเลข 
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วาระที ่5.  เรื่องอื่นๆ (ถามี)  
 
ที่มา/เหตุผล จากแนวทางท่ีบริษัทฯ ไดถือปฏิบัติตลอดมา แมจะไมมีการกําหนดวาระอ่ืนๆไว แตได

เปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม และแสดงความคิดเห็นท้ังในเรื่องท่ีเก่ียวของกับวาระการ
ประชุมและเร่ืองอ่ืนๆ ตลอดการประชุมโดยใชเวลาพอสมควร สําหรับการประชุมในคร้ังนี้  
บริษัทฯ จึงไดเปดเปนวาระเพ่ิมเติมไวใหแกผูถือหุน แตอยางไรก็ดีหากเปนกรณีท่ีผูถือหุน
ประสงคจะใหมีการพิจารณาและลงมติในเร่ืองอ่ืนๆ  นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในหนังสือ
เชิญประชุมก็จะตองเขาตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไวใน มาตรา 105 วรรคสอง
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แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 วา “เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จ
ตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือ 
นัดประชุมอีกก็ได”     

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหเปดวาระนี้ไวเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ือง

ตาง ๆ  โดยไมมีการลงมติ  แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติจะตอง
เขาเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ท่ีกลาวขางตน 

 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน และเพ่ือใหการลงทะเบียน
เขารวมประชุมเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว ขอใหทานผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําหนังสือมอบฉันทะ
มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม  แตหากทานประสงคจะมอบฉันทะใหแกกรรมการ / กรรมการอิสระของ
บริษัทเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดสงหนังสือมอบฉันทะของทานโดยใชซองธุรกิจตอบรับ  
ท่ีแนบมาพรอมนี้กลับมายังบริษัทกอนวันประชุม จักขอบคุณย่ิง 

อนึ่ง บริษัทกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิในการเขารวมประชุม

วิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2549  ตั้งแตเวลา 12.00 นาฬิกาของวันท่ี 9 มกราคม 2549 เปนตนไป จนกวาการ
ประชุมจะแลวเสร็จ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
 
 
 

( นายศุภเดช  พูนพิพัฒน ) 
กรรมการผูจัดการใหญ 
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