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หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (ฉบับที่ 2) 

ที่ ธช.สลอ. 013/2564  

       วันท่ี 30 เมษายน 2564 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

อ้างถึง 1.  หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ที่ ธช.สลอ. 006/2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
  ประจ าปี 2564 ฉบับลงวันท่ี 25 มีนาคม 2564 

 2.  หนังสือบริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ที่ ธช.สลอ. 012/2564 เรื่อง เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 ที่ก าหนดเดิมวันที่ 27 เมษายน 2564 และก าหนดวันประชุมใหม่เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการประชุม
 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ฉบับลงวันท่ี 22 เมษายน 2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ตามที่บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ช้ัน 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก , 

อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คช่ัน โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามรายละเอียดในหนังสือ
เชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น ซึ่งต่อมาได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“โรคโควิด 19”) 
และรัฐได้มีมาตรการควบคุมตามข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ข้อ 1(2) ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่า 50 คน เป็นเหต ุ
ให้ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 จึงมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 จากเดิมในวันอังคารที่ 27 เมษายน 
2564 เป็นวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้
ยังคงวาระตามเดิมที่เสนอในการประชุมเดิมวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยยกเลิกเฉพาะวาระขออนุมัติจ่ายเงินปันผล รายละเอียด 
ตามหนังสือท่ีอ้างถึง 1 และ 2 นั้น 

 โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งก าหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 
2564 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ทั้งนี้ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record 
date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยังคงเดิมตามที่ปรากฏใน
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ที่ ธช.สลอ. 006/2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2564 ฉบับลงวันที่  25 มีนาคม 2564 ตามที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว  (เอกสารที่อ้างถึง 1) เว้นแต่  ระเบียบวาระการประชุม 
วาระที่ 4 ให้เปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้ “วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล” ดังนั้น วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 
จึงมีรายละเอียดดังนี ้
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วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2563 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 และอนุมัติเงินบ าเหน็จ
กรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

วาระที ่6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วาระที ่7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

วาระที ่8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 โดยข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ที่ ธช.สลอ. 006/2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ตามที ่
ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว (เอกสารที่อ้างถึง 1)  

 ยกเว้นวาระที่ 4 ส าหรับเร่ืองเสนอรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ขอเรียนข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

“วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงิน  
ปันผลระหว่างกาล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ก าหนดไว้ว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ 
เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลก าไรพอและสมควรที่จะท าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ถัดไป...” 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 

ด้วยคณะกรรมการได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี ้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท ซึ่งจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

โดยเมื่อรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้ง รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นจ านวนเงินที่อนุมัติจ่าย 3,145,850,199.00 บาท  
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.68 ของก าไรสุทธิปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 47.17 ของก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของ 
บริษัทฯ ตามงบการเงินรวม 
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  การลงมต ิ

วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการน าเสนอเพื่อทราบ” 

  ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังกล่าว บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือ 
ผู้รับมอบฉันทะ ยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ที่ https://app.inventech.co.th/TCAP164916R หรือ 
สแกน QR Code ที่บริษัทฯ ก าหนด พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวก
ที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลใดเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดและข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อน่ึง โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ครั้งนี้เป็นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ 
ประเทศ จ ากัด (ผู้ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้จัดท าแบบประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุม
การประชุม โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (ETDA) ได้ตรวจสอบ 
แบบประเมินดังกล่าวและน ารายช่ือผู้ให้บริการเปิดบนหน้าเว็บไซต์ของ ETDA 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
       ขอแสดงความนับถือ 
         บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
 
 
              (นายภาณุพันธุ์  ตวงทอง) 
         เลขานุการบริษัท 
      
 
 
 

ส านักเลขานุการองค์กร 
นายภาณุพันธุ์  ตวงทอง  โทร. 0-2217-8082 
นางสาวมนาพันธ์  ปลอดภัย  โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3012 
นางสาวพัทธ์ธีรา  ธนาพิสุทธิ์สกุล  โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3004 
นางสาวมัชฌิมา  พรหมพิทักษ์   โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3009 

 

 

 

 

https://app.inventech.co.th/TCAP164916R


หนังสือบริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ที่ ธช.สลอ. ที่ 013/2564 หน้า 4 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 
ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อลงมติในการประชุม 
โปรดด าเนินการตามขั้นตอนตามที่ก าหนด ดังนี้ 

1. ยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/TCAP164916R หรือสแกน 
QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ ระบบ โดยระบบจะเริ่มเปิดให้ด า เนินการ ตั้ งแต่วัน พุธที่  5 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 
การประชุมเสร็จสิ้น 

 
 

 

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมตามระบบท่ีแสดง เช่น 

 E-mail 

 เลขประจ าตัวประชาชน / เลขท่ีหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / ช่ือ – นามสกุล / จ านวนหุ้น 

 เบอร์โทรศัพท์ 

 แนบเอกสารเพิ่มเติม 
-  กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนา

เอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของเจ้าของบัตรและยังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

-  กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่ก าหนดในหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น (เอกสารที่อ้างถึง 1) 

3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้เลือกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุม ข้อก าหนดการ 
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเง่ือนไขการใช้บริการ และกดส่ง
เอกสารเข้าระบบ 

4. หลังจากข้อมูลได้รับการตรวจสอบ และค าร้องได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 
4 ส่วน ดังนี ้

 ลิงค์ส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 ข้อมูล Username และ Password ส าหรับการเข้าใช้งาน e-Voting 

 ลิงค์ส าหรับการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application Cisco Webex Meeting 

 ลิงค์ส าหรับคู่มือการใช้งานระบบ 
กรณีค าร้องไม่ถูกอนุมัติผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งถึงสาเหตุและสามารถด าเนินการยื่นแบบค าร้องเพิ่มเติมได้ 

https://app.inventech.co.th/TCAP164916R


หนังสือบริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ที่ ธช.สลอ. ที่ 013/2564 หน้า 5 

 

 

5. ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นค าร้องเข้าร่วมประชุมได้ต้ังแต่วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น 
ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 
12.00 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น 

6. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบที่ หมายเลข 0-2021-9127 ในวันและ 
เวลาท าการ 08.30 – 17.30 น. ตั้งแต่วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 

7. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ 

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้เคยส่งหนังสือมอบฉันทะส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 
ให้แก่บริษัทฯ ไว้แล้ว หนังสือมอบฉันทะฉบับดังกล่าวยังคงสามารถใช้ได้ดังเดิมส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564 ในวนัอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 นี้ 

 หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะฉบับเดิมที่ได้เคยส่งให้แก่บริษัท ฯ แล้ว 
โปรดแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบภายในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

 การมอบฉันทะให้ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว (เอกสารที่อ้างถึง 1) หรือแบบหนังสือมอบฉันทะที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด  

 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นตัวแทนการเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ 
และให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ท าตามขั้นตอน 1- 4 ด้านบน หรือ 

8. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้ โปรดดูรายละเอียด 
การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามที่ก าหนดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (เอกสารที่อ้างถึง 1 หน้าที่ 39) และส่งกลับ 
มาที่ ส านักเลขานุการองค์กร ช้ัน 17 บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 444 อาคารเอ็ มบีเคทาวเวอร์ ถนนพญาไท 
แขวงวังใหม่ กรุงเทพมหานคร 10330 หรือใช้ซองธุรกิจตอบรับที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว (เอกสารที่อ้างถึง 1) ภายในวันศุกร์ที่ 7 
พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียง 
รูปแบบเดียว บริษัทฯ ไม่มีการจัดการประชุมแบบเข้านั่งฟังในห้องประชุมแต่อย่างใด หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะ 
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลใด 
เข้าประชุมแทน หรือยื่นความจ านงขอเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ัน 

รายละเอียดคู่มือการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ในวันอังคาร
ที่ 11 พฤษภาคม 2564 โปรดศึกษาได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thanachart.co.th โดยเข้าไปท่ี “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ 
“ข้อมูลผู้ถือหุ้น” 

 

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

