
 หนาท่ี 1 

 

ที่ ธช.สลอ.044/2558 

วันที่ 18 มีนาคม 2558 

เรียน ทานผูถือหุน 

หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 

 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 2/2558 เม่ือวันจันทรที่ 23 

กุมภาพันธ 2558 มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14:00 นาฬิกา 

ณ หองแอทธินี คริสตัลฮอลล ชั้น 3 โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 

 วัตถุประสงคและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ไดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 

2557 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมจัดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลท.”) ภายในเวลาท่ี ตลท.

กําหนด และไดเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ดวยแลว โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม          

เอกสารแนบ 1 (หนา 8-39) 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ใหผูถือหุนรับรอง

รายงานการประชุมฉบับดังกลาว 

 การลงมติ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2557 

 วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ  ขอ  33(1) ซึ่งกําหนดใหที่ประชุม 

สามัญผูถือหุนประจําป พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา รายละเอียด

ไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 2557 (บรรจุในแผนซีดี) ที่ไดจัดสงใหผูถือหุน พรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมคร้ังนี้แลว 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมาใหผูถือหุน

รับทราบดังรายละเอียด ที่ปรากฏในรายงานประจําป 2557 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 

 วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตาม

ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(2) และขอ 42 กําหนดใหบริษัทฯ ตองมีการจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของ

รอบปบัญชีของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยตองจัดให 

ผูสอบบัญชีตรวจสอบกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

 



 หนาท่ี 2 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2557 

ที่ผานมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกลาวไดผานการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ 

รวมถึงผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบและลงนามรับรองโดยไมมีเงื่อนไขแลว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จฉบับดังกลาวพรอมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจําป 2557 (บรรจุในแผน

ซีดี) พรอมนี้ไดแนบสรุปงบการเงิน พรอมคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําป 2557 สง

มาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมคร้ังนี้แลว 

 การลงมติ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 และจายเงินปนผล 

 วัตถุประสงคและเหตุผล ดวยตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(3) กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําปจะตองพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 

กับขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43 กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารอง 

ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวน 

ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีทุนสํารองคิดเปนรอยละ 10 ครบถวนตามที่กําหนดไว 

ในกฎหมายแลว บริษัทฯ จึงไมตองจัดสรรกําไรสุทธิดังกลาวไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายและขอบังคับอีกแตอยางใด  

 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดใหการจายเงินปนผล              

จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล 

โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งบริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป 2557 จากผลการดําเนินงาน

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 1,652,614,938.76 บาท และจากผลการดําเนินงานสวนท่ีเปนของบริษัทฯ ตาม 

งบการเงินรวมจํานวน 5,120,203,858.69 บาท โดยไมมียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจายเงินปนผลได ซึ่งบริษัทฯ 

มีนโยบายในการพิจารณาจายเงินปนผล โดยคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน ดังนี้ 

1. รับทราบการไมจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2557 เปนทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมเนื่องจากบริษัทฯ 

มีทุนสํารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกําหนดแลว 

2. เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิ

ในอัตราหุนละ 1.00 บาท  เปนจํานวนเงินที่อนุมัติจาย 1,206,479,703 บาท ซึ่งการจายเงินปนผลคร้ังนี้ 

เม่ือรวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.60 บาท เปนจํานวนเงินที่อนุมัติจาย 

723,887,821.80 บาท แลวรวมเปนจํานวนเงินปนผลที่อนุมัติจายของป 2557 ทั้งส้ินในอัตราหุนละ 

1.60 บาท รวมเปนจํานวนเงินที่อนุมัติจาย 1,930,367,524.80 บาท  ซึ่งคิดเปนรอยละ 116.81 ของกําไร

สุทธิป 2557 จากผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และรอยละ 37.70 จากผลการดําเนินงาน 

สวนท่ีเปนของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม (จํานวนเงินปนผลที่แสดง มีฐานการคํานวณจากจํานวน 

หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิรวม  1,277,829,703 หุน หักดวยจํานวนหุนสามัญที่บริษัทฯ ซื้อหุนคืนจาก



 หนาท่ี 3 

โครงการซ้ือหุนคืน จํานวน 71,350,000 หุน คงเหลือจํานวนหุนสามัญและหุนบุ ริมสิทธิ เทากับ 

1,206,479,703 หุน) 

โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 16 เมษายน 2558 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุน 

โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 17 เมษายน 2558 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2558 

รายละเอียดการจายเงินปนผล เปรียบเทียบ 3 ป ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (หนา 40) 

ทั้งนี้ เงินที่จายปนผลนํามาจากกําไรสะสมที่เสียภาษีในอัตรารอยละ 30 ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดา

สามารถขอเครดิตภาษีเงินปนผลไดตามวิธีการคํานวณท่ีกําหนดไวในประมวลรัษฎากร 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาการจายเงินปนผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึง 

ผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน 

การลงมติ วาระน้ีตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย  พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จ
กรรมการบริษัทฯ  จากผลการดําเนินงานประจําป  2557 และขออนุมัติวงเงินคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2558 

วัตถุประสงคและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑใหคาตอบแทนกรรมการ 

และกรรมการชุดยอยตาง ๆ อยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่ของกรรมการที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตาม

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ และเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ ซึ่งบริษัทฯ ตองสรรหา

กรรมการที่มีประสบการณ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมท้ังมีนโยบายท่ีจะกําหนดคาตอบแทนของกรรมการแตละคนท่ี

สะทอนภาระหนาที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบคาตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันพรอมกับมีการทบทวน

คาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกปเพื่อเปนการปฏิบัติตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ทั้งนี้ ไดกําหนดให

กรรมการที่เปนผูบริหารไมไดรับคาตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย 

ปจจุบันคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 

และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 23 โดยมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2557 ไดอนุมัติ

วงเงินคาตอบแทนจายแกกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งส้ินไมเกินวงเงิน 11,000,000 บาทตอป เทากับปที่ผานมา (ไมรวม

คาตอบแทนกรรมการชุดยอยและไมรวมเงินบําเหน็จ) และใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจในการกําหนดอัตรา

คาตอบแทนจายแกกรรมการบริษัทฯ  สําหรับคาตอบแทนกรรมการชุดยอย ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 30 กําหนดให

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณา สวนการจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุม

วิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2536 เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 ไดมีมติอนุมัตินโยบายการจายเงินบําเหน็จกรรมการในอัตรา

รอยละ 1.00 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เห็นควร

เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ดังนี้ 

1. รายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย ในป 2557 และอัตราคาตอบแทนในปจจุบันให

 ผูถือหุนทราบ  
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2. พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 1.00 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายใหแกผูถือหุน  

คิดเปนเงินจํานวน 19,303,675.25 บาท โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาจัดสรร 

3. วงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  ทั้งคณะ  ที่ ได รับอนุมัติไม เกิน  11,000,000 บาทตอป 

ยังเหมาะสมอยู จึงขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (เฉพาะคณะกรรมการบริษัทฯ ไมรวม คณะกรรมการ

ชุดยอย) ไมเกิน 11,000,000 บาทตอป  

รายละเอียดอัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  กรรมการชุดยอย  และขอมูลการอนุมัติเงินบําเหน็จ  

ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 (หนา 41-43) 

การลงมติ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของ

บริษัทฯ ขอ 17-18 กําหนดไววา การเลือกต้ังกรรมการของบริษัทฯ ใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยในการประชุมสามัญ

ประจําปทุกคร้ังใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะน้ันพนจากตําแหนงถาจํานวนกรรมการที่จะพนจากตําแหนง

ไมอาจแบงไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใชจํานวนท่ีใกลเคียงกันแตไมเกิน 1 ใน 3 โดยใหกรรมการซ่ึงอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูพน

จากตําแหนง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูในตําแหนงมานานเทา ๆ กัน เปนจํานวนมากกวาจํานวนกรรมการท่ีตอง

พนจากตําแหนงในคราวน้ัน ใหกรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงโดยใชวิธีจับสลาก  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดวยเหตุ

ดังกลาวอาจไดรับเลือกต้ังใหกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได 

ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 9 คน จึงมีกรรมการที่ตองออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2558 จํานวน 3 คน โดยกรรมการที่อยูในวาระนานที่สุด 3 คน ที่ออกตามวาระมีดังนี ้

1.  นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการ 

บริหารความเส่ียง (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

2.  นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการ 

ผูจัดการใหญ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

3.  นายทวีศักด์ิ  ศักด์ิศิริลาภ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการ 

ผูจัดการ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

โดยตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(4) กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจะตองเลือกต้ังกรรมการ

บริษัทฯ  แทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ  

ความเห็นคณะกรรมการ  บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผานทาง

เว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 15 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 14 

พฤศจิกายน 2557 แตปรากฏวาเม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเขามา ดังนั้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไมรวมกรรมการที่ออกตามวาระ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ที่พิจารณาตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาที่กําหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสรางและองคประกอบ

โดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการท่ีเก่ียวของ ตลอดจนความรู 
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ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวน เห็นควร

เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกต้ังกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตอไป ดังนี ้

1. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป 

2. นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ 

3. นายทวีศักด์ิ  ศักด์ิศิริลาภ 

ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) ไดใหความเห็นชอบการแตงต้ังทั้ง 3 คน เปนกรรมการบริษัทฯ แลว โดย

ประวัติและขอมูลบุคคลที่เสนอใหเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ คร้ังนี้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 (หนา 44-

47) 

ทั้งนี้ เม่ือที่ประชุมผูถือหุนมีมติเลือกต้ังแลว คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหกรรมการท้ัง 3 คน ดํารงตําแหนง

ในคณะกรรมการชุดยอยตามเดิมตอไปดวยจนกวาคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเปล่ียนแปลง 

 การลงมติ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับ

บริษัทฯ ขอ 33(5) กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ทุกป โดยผูถือหุนสามารถแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิมทําหนาที่ตอไปอีกได 

ความเห็นคณะกรรมการ ไดพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแลว เห็นควรเสนอตอที่ประชุม 

ผูถือหุนพิจารณา ดังนี้ 

1. พิจาณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยให 

1) นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ 

2) นางสาวรัตนา  จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

3) นางสาวสมใจ  คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 

 ทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจําป 2558 โดย

ผูสอบบัญชีทั้ง 3 คน ที่เสนอมีรายช่ือปรากฏเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และมีคุณสมบัติตามเกณฑ ธปท. กําหนด ซึ่ง ธปท. ไดใหความ

เห็นชอบแลว  

2. พิจารณากําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 เปนจํานวนเงิน 900,000 บาท ซึ่งเทากับคาสอบบัญชีในป 

2557 

 รายละเอียดขอมูลผูสอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (หนา 48-50) 

 การลงมติ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

วัตถุประสงคและเหตุผล นอกจากวาระท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2558 แลว บริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนเสนอวาระเพิ่มเติมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระ 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ต้ังแตวันที่ 15 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2557 แตปรากฏวา 

เม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองเปนวาระการประชุมเขามาแตอยางใด อยางไรก็ตาม กรณีผูถือหุน 

จะเสนอเร่ืองใหที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ก็จะตองเขาตาม

เงื่อนไขของกฎหมายซ่ึงบัญญัติไวในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 วา “เม่ือที่ประชุม

พิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายได

ทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได” 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหเปดวาระนี้ไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น 

ในเร่ืองตาง ๆ โดยไมมีการลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ จะตองเขาตามเงื่อนไขของกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ที่กลาวขางตน 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน และเพื่อใหการลงทะเบียน

เขารวมประชุมเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว ขอใหทานผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียน

หรือหนังสือมอบฉันทะมาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุม แตหากทานประสงคจะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯหรือกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกขอมูลในหนังสือมอบ

ฉันทะของทาน โดยใชซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพรอมนี้ สงกลับมายังบริษัทฯ กอนวันประชุม (กรณีสงทางไปรษณีย

กรณุาสงภายในวันที่ 24 มีนาคม 2558) จักขอบพระคุณเปนอยางย่ิง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 11 

มีนาคม 2558 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหงตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 12 มีนาคม 2558  

อนึ่ง ทานสามารถสงคําถามท่ีเก่ียวของกับระเบียบวาระการประชุมคร้ังนี้ลวงหนามายังเลขานุการบริษัท 

ทางอีเมลที่ panupan@thanachart.co.th หรือทางไปรษณียมาที่ สํานักเลขานุการองคกร บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ชั้น 17 เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางโทรสาร

หมายเลข 0-2217-8312 โดยระบุที่อยู เบอรโทรศัพท ที่บริษัทฯ สามารถติดตอกลับได 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)  

 

(นายภาณุพันธุ ตวงทอง) 

เลขานุการบริษัท 

โดยคําส่ังของคณะกรรมการ 
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หมายเหตุ 1. บริษัทฯ จะเผยแพรหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 และเอกสารประกอบ 

การประชุมบนเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.thanachart.co.th ต้ังแตวันที่ 2 มีนาคม 2558 

 2. บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผูเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ณ หองแอทธินี คริสตัลฮอลล ชั้น 3 โรงแรม

พลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ต้ังแตเวลา 12:00 นาฬิกา เปนตนไป และมีอาหารรับรองผูเขารวม

ประชุมระหวางเวลา 12:00 นาฬิกา ถึง 14:00 นาฬิกา 

 3.  ผูถือหุนที่มีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2557 แบบรูปเลม กรุณากรอกรายละเอียดในแบบ

บริการธุรกิจตอบรับที่แนบมาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ฉบับนี้

แลวสงกลับมายังบริษัทฯ 
 
สํานักเลขานุการองคกร 
นายภาณุพันธุ  ตวงทอง โทร. 0-2217-8082 

นางสาวมนาพันธ  ปลอดภัย โทร. 0-2217-8000 ตอ 3012 

นางประไพพักตร  ชุมพลวงศ  โทร. 0-2217-8000 ตอ 3008-3011 


