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หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 

ท่ี ธช.สลอ. 015/2565 วันท่ี 24 มีนาคม 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในรูปแบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) 

เรียน ทานผูถือหุน  

 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้ ง ท่ี 2/2565 เมื่อวันศุกร ท่ี 

25 กุมภาพันธ 2565 มีมติเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 ในวันศุกรท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ในรูปแบบ

การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) ตามพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 และกฎหมาย

อ่ืน รวมถึงหลักเกณฑและขอกําหนดท่ีทางการประกาศกําหนด  โดยมีระเบียบวาระ ดังน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 เมื่อวันอังคารท่ี 11 พฤษภาคม 2564 และไดจัดทํา

รายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังไดเผยแพร 

ทางเว็บไซตของบริษัทฯ ตั้งแตวันจันทรท่ี 24 พฤษภาคม 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ใหผูถือหุนรับรองรายงานการประชุม

ฉบับดังกลาว 

การลงมต ิ วาระน้ีตองไดรับการรับรองจากท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผู ถือหุนซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2564 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(1) กําหนดใหท่ีประชุมสามัญผู ถือหุนประจําป 

พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปท่ีผานมา โดยรายละเอียด

ไดเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป/รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

ในรูปแบบ QR Code ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุน พรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมครั้งน้ี และไดเปดเผย

ทางเว็บไซตของบริษัทฯ ตั้งแตวันท่ี 7 มีนาคม 2565  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปท่ีผานมาใหผูถือหุนรับทราบดังรายละเอียด 

ท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป/รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

ในรูปแบบ QR Code ท่ีแสดงในหนาสารบัญ 

การลงมต ิ วาระน้ีไมตองมีการลงมติ เน่ืองจากเปนการนําเสนอเพ่ือทราบ 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามขอบังคับของบริษัทฯ 

ขอ 33(2) และขอ 42 กําหนดใหบริษัทฯ ตองมีการจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุด 

ของรอบปบัญชีของบริ ษัทฯ เสนอตอท่ีประชุมผู ถือหุนในการประชุมสามัญผู ถือหุนประจําป  

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีกอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2564 ท้ังน้ี งบการเงินดังกลาวไดผาน

การพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงไดผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จพรอมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับดังกลาวไดรวมไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป/

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ท่ีแสดงในหนาสารบัญ 

การลงมต ิ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผู ถือหุนซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2564 และจายเงินปนผล 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(3) กําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจะตองพิจารณาอนุมัติ

การจัดสรรเงินกําไร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กับขอบังคับ

ของบริษัทฯ ขอ 43 กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารอง 

ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา 

ทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีทุนสํารอง 

คิดเปนรอยละ 10 ครบถวนตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายแลว บริษัทฯ จึงไมตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิ

ดังกลาวไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายและขอบังคับ 

ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดใหการจายเงินปนผลจาก

เงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให

จายเงินปนผล โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ซึ่งบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ

ประจําป 2564 จากผลการดําเนินงานสวนท่ีเปนของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการจํานวน 5,287,180,288.41 บาท และยังมีกําไรสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจายเงินปนผลได 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุน ดังน้ี 

1. รับทราบการไมจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2564 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ 

มีทุนสํารองตามกฎหมายครบตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

2. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2564 ใหแกผูถือหุนสามัญและ 

ผูถือหุนบุริมสิทธิในอัตราหุนละ 3.00 บาท รวมเปนจํานวนเงินท่ีอนุมัติจาย 3,145,850,199.00 

บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 59.50 ของกําไรสุทธิป 2564 จากผลการดําเนินงาน สวนท่ีเปนของบริษัทฯ 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แตเน่ืองจากบริษัทฯ ไดอนุมัติจายเงินปนผล

ระหวางกาลในอัตราหุนละ 1.20 บาท ซึ่งจายใหผูถือหุนเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2564 จึงคงเหลือ
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เงินปนผลท่ีบริษัทฯ จะตองจายอีกในอัตราหุนละ 1.80 บาท เปนจํานวนเงินท่ีอนุมัติจาย 

1,887,510,119.40 บาท 

 จํานวนเ งินปนผลท่ีแสดงมีฐานการคํานวณจากจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิรวม

1,145,662,703  หุน หักดวยจํานวนหุนสามัญท่ีบริษัทฯ ซื้อคืนและยังมิไดจําหนายจํานวน

97,045,970 หุน (ตามโครงการซื้อหุนคืน) คงเหลือจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิท่ีอนุมัติ

จายเงินปนผลเทากับ 1,048,616,733 หุน 

โดยกําหนดวันท่ีผูถือหุนมีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date)  ในวันท่ี 20 เมษายน 2565  

และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ และหุนบุริมสิทธิ ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ท้ังน้ี 

เงินท่ีจายปนผลนํามาจากกําไรสะสมท่ีบริษัทฯ เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 

ซึ่งผู ถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปนผลไดตามวิธีการคํานวณ 

ท่ีกําหนดไวในประมวลรัษฎากร 

 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาการจายเงินปนผล บริษัทฯ จะพิจารณา 

ถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว ซึ่งการจายเงินปนผลครั้งน้ีเปนไปตาม

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ 

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผล ประจําป 2562-2564 

 ผลการดําเนินงานประจําป 

 ป 2564 ป 2563 ป 2562 

กําไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ลานบาท) 5,287 6,669 10,807 

กําไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ลานบาท) 5,287 6,669 10,807 

จํานวนหุนท่ีจายเงินปนผล (หุน) 1,048,616,733 1,048,616,733 1,048,616,803 

กําไรตอหุน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท) 5.04 6.26 9.43 

กําไรตอหุน (งบการเงินรวม) (บาท) 5.04 6.26 9.43 

อัตราเงินปนผลตอหุนท้ังป (บาท)  3.00 3.00 7.00 

จํานวนเงินปนผลท่ีอนุมัติจายท้ังป (ลานบาท) 3,146 3,146 7,845 

การลงมต ิ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผู ถือหุนซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย ประจําป 2565 และอนุมัติเงินบําเหน็จ

กรรมการบริษทัฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2564 

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑเก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยตาง ๆ 

ดังน้ี 

1. คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย มีการทบทวนคาตอบแทน และพิจารณาเสนอ

ขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนเปนประจําทุกป 

2. นโยบายกําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย แตละคนสะทอน

ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบคาตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
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และกําหนดใหกรรมการท่ีเปนผูบริหารไมไดรับคาตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหนงใน

คณะกรรมการชุดยอย 

3. การพิจารณาคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย จะพิจารณากลั่นกรอง  

โดยคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสม

ตามนโยบายกําหนดคาตอบแทน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต 

ทางผลกําไรของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอท่ีประชุม

ผูถือหุนพิจารณา ดังน้ี 

1. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย ประจําป 2565 โดยอัตรา

คาตอบแทนเทากับป 2564 ดังน้ี 

อัตราคาตอบแทนท่ีเสนอขออนุมติัในการประชุมสามญัผูถือหุน ประจําป 2565 

  (หนวย: บาท) 

หมายเหต ุ - กรรมการที่เปนผูบริหารไมไดรับคาตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย 

 - นอกเหนือจากคาตอบแทนที่ขออนุมัติ บริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชนอื่นใดใหแกกรรมการอีก 

2. พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานปกติประจําป 2564 ในอัตรา

รอยละ 1.00 ของเงินปนผลท่ีอนุมัติจายใหแกผูถือหุน คิดเปนเงินจํานวน 31,458,501.99 บาท 

(คํานวณจากเงินปนผลท่ีอนุมัติจาย 3,145,850,199.00 บาท) โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปน 

ผูพิจารณาจัดสรรจายแกกรรมการตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการชดุตาง ๆ ตําแหนง 

ป 2565 ป 2564 

คาตอบแทนรายเดือน

(รายเดือน: คน) 

คาเบี้ยประชมุ 

(ตอครั้ง: คน) 

คาตอบแทนรายเดือน

(รายเดือน: คน) 

คาเบี้ยประชมุ

(ตอครั้ง: 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 กาํหนด

คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

ประธาน 30,000 20,000 30,000 20,000 

กรรมการ 20,000 15,000 20,000 15,000 

คณะกรรมการกํากบัความเส่ียง  
ประธาน 30,000 30,000 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 20,000 20,000 



หนาที่ 5 

 ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินบําเหน็จแกกรรมการจากผลการดําเนินงานประจําป 2562-2564 

(หนวย: บาท) 

รายการ 
ผลการดําเนินงาน 

ป 2564 ป 2563 ป 2562 

เงินบําเหน็จท่ีจาย 31,458,501.99 31,458,501.99 32,623,054.89 

การลงมต ิ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียง

ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17-18

กําหนดไววา การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ใหกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน โดยในการประชุม

สามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะน้ันพนจากตําแหนง ถาจํานวน

กรรมการท่ีจะพนจากตําแหนงไมอาจแบงไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใชจํานวนท่ีใกลเคียงกันแตไมเกิน 1 ใน 3 

โดยใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูพนจากตําแหนง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคน

อยูในตําแหนงมานานเทา ๆ กัน เปนจํานวนมากกวาจํานวนกรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงในคราวน้ัน 

ใหกรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงโดยใชวิธีจับสลาก กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดวยเหตุดังกลาว

อาจไดรับเลือกตั้งใหกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได 

ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 9 คน จึงมีกรรมการท่ีตองออกตามวาระในการประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจําป 2565 จํานวน 3 คน โดยกรรมการท่ีอยูในวาระนานท่ีสุด 3 คน ท่ีออกตามวาระมีดังน้ี 

1. นายบันเทิง  ตันติวิท ประธานกรรมการ (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 

2. นายวิชิต  ญาณอมร กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ

กรรมการกํากับความเสี่ยง (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 

3. นางสาลินี  วังตาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 

โดยตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(4) กําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจะตองเลือกตั้ง

กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ  

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

เพ่ือเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 แตปรากฏวาเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายช่ือบุคคล 

เขามา 

 คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการท่ีออกตามวาระไมรวมการพิจารณาและลงมติสําหรับตนเอง)  

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ท่ีพิจารณา 

ตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาท่ีกําหนด โดยผานกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาถึง 

ความเหมาะสมของโครงสรางและองคประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติ

ตามกฎหมายและประกาศทางการท่ีเก่ียวของ ตลอดจนความรู ความสามารถท่ีเหมาะสมในการกํากับ

ดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวน และไดพิจารณาถึง 



หนาที่ 6 

การปฏิบัติหนาท่ีในชวงการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยท่ีผานมา เห็นควร

เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือเลือกตั้งบุคคลเปนกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดังน้ี 

1. นายบันเทิง  ตันติวิท (กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ) 

2. นายวิชิต  ญาณอมร (กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ) 

3. นางสาลินี  วังตาล (กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ) 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน  

และบรรษัทภิบาล ซึ่งไดพิจารณาแลวเห็นวา นางสาลินี วังตาล มีคุณสมบัติการเปนกรรมการอิสระ

ครบถวนตามหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนด ตลอดจนสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปน 

ไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  

ท้ังน้ี เมื่อท่ีประชุมผูถือหุนมีมติเลือกตั้งแลว คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหกรรมการทานน้ัน ดํารง

ตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยตามเดิมตอไปดวย จนกวาคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติ

เปลี่ยนแปลง 

การลงมต ิ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผู ถือหุนซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2565 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(5) 

กําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ทุกป 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา ดังน้ี 

1. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยให 

1) นางสาวสมใจ  คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 

2) นางสาวรัตนา  จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

3) นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812 

ทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ 

ประจําป 2565 โดยผูสอบบัญชีท้ัง 3 คน ท่ีเสนอมีรายช่ือปรากฏเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับ 

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

2. พิจารณากําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2565 เปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท เทากับป 2564  

การลงมต ิ วาระน้ีตองไดรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผู ถือหุนซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

 

 



หนาที่ 7 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุนกู 

วัตถุประสงคและเหตุผล จากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ไดอนุมัติใหบริษัทฯ ออกหุนกูในวงเงินไมเกิน 30,000 

ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการออกหุนกูเพ่ือเปนทุนในการดําเนินกิจการและบริหารตนทุน 

ทางการเงินแลวรวมท้ังสิ้นจํานวน 19,800 ลานบาท ปจจุบันคงเหลือวงเงินเพียง 10,200 ลานบาท 

และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึง

จําเปนตองมีการออกและเสนอขายหุนกู เพ่ือเปนทางเลือกในการระดมเงินทุนในการบริหารโครงสราง

เงินทุนและตนทุนทางการเงิน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุนกู เพ่ือรองรับการออก 

หุนกูของบริษัทฯ ในอนาคต ดังน้ี 

ประเภท หุนกูทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผูถือหรือไมระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไมมีประกัน 

และอาจมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

สกุลเงิน เงินบาท หรือเงินสกุลตางประเทศอ่ืน ๆ 

วงเงิน ไมเกิน 30,000 ลานบาท (สามหมื่นลานบาท) หรือมูลคาเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืนหากเปนเงินสกุล

ตางประเทศใหใชอัตราแลกเปลี่ยนในวันท่ีออกหุนกู (issue date) ในแตละคราว (รวมวงเงินออกหุนกู

คงเหลือจากมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 จํานวน 10,200 ลานบาทแลว) 

วิธีการจัดสรร เสนอขายในประเทศ และ/หรือตางประเทศใหแกประชาชน และ/หรือผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ 

ผูลงทุนรายใหญ และ/หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยสามารถเสนอขายหุนกูประเภทใดประเภท

หน่ึงหรือหลายประเภทพรอมกันในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเปนโครงการ หรือเสนอ

ขายควบกับหรือพรอมกับหลักทรัพยอ่ืนได ท้ังน้ี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ หรือ

ประกาศท่ีเก่ียวของ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหมีอํานาจดังตอไปน้ี 

 การกําหนดประเภทของหุนกู ช่ือหุนกู สกุลเงิน จํานวนหุนกูท่ีจะออกและเสนอขายในแตละคราว 

หลักประกัน (ถามี) มูลคาตอหนวย ราคาเสนอขายตอหนวย อายุ ระยะเวลาไถถอน การไถถอนกอน

กําหนด อัตราดอกเบ้ีย วิธีการชําระเงินตนและดอกเบ้ีย วิธีการเสนอขายท้ังในและตางประเทศ 

การจัดสรร ตลอดจนรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการออกและเสนอขาย 

 การแตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจัดจําหนายหลักทรัพย และ/หรือสถาบันจัดอันดับ 

ความนาเช่ือถือของผูออกหลักทรัพย  และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับการออกและเสนอขาย 

 การเขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และมีอํานาจในการดําเนินการ 

ใด ๆ ตามท่ีจําเปนและเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายแตละครั้ง รวมถึงการนําหุนกูท่ีออกและ

เสนอขายไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหน้ี หรือตลาดรองแหงใด ๆ ตลอดจนใหมีอํานาจ

ดําเนินการขออนุญาตกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การลงมต ิ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

วัตถุประสงคและเหตุผล นอกจากวาระท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 แลว 

บริษัทฯ ไดใหผูถือหุนเสนอวาระเพ่ิมเติมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระ 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

แตปรากฏวา เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเปนวาระการประชุมเขามา 

แตอยางใด อยางไรก็ตาม กรณีผูถือหุนจะเสนอเรื่องใหท่ีประชุมพิจารณาในเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ี

กําหนดไวในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ก็จะตองเขาตามเง่ือนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 วา “เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเสร็จ

ตามวรรคหน่ึงแลว ผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายได

ท้ังหมด จะขอใหท่ีประชุมพิจารณา เร่ืองอ่ืน นอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได” 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหเปดวาระน้ีไวเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยไมมี

การลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ จะตองเขาตามเง่ือนไขของกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ท่ีกลาวขางตน 

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดวันท่ีผูถือหุนมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน (Record 

Date) ในวันท่ี 14 มีนาคม 2565 โดยทานสามารถสงคําถามลวงหนาท่ีเก่ียวของกับระเบียบวาระการประชุมครั้งน้ีมายังเลขานุการ

บริษัททางอีเมล: panupan@thanachart.co.th หรือทางไปรษณียมาท่ี สํานักเลขานุการองคกร ช้ัน 17 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางโทรสาร  

0-2217-8312 โดยระบุ ช่ือ ท่ีอยู เบอรโทรศัพท ท่ีบริษัทฯ สามารถติดตอกลับได 

หากทานผูถือหุนท่ีประสงคจะเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) ดังกลาว ใหยื่นแบบคํารองเขารวมประชุม

ผาน Web browser ท่ี https://inet.inventech.co.th/TCAP185045R หรือสแกน QR Code ท่ีบริษัทฯ กําหนด พรอมเอกสาร

ยืนยันตัวตนไดตั้งแตวันศุกรท่ี 1 เมษายน 2565 จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ หากผูถือหุนทานใดไมสะดวกท่ีจะเขารวมประชุม 

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดังกลาว ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลใดเขารวมประชุมผูถือหุนแทนตน

ได โดยขอปฏิบัติสําหรับการเขารวมประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) และการมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารช้ีแจงเก่ียวกับการเขาประชุมสามัญผูถือหุน (2) อน่ึง โปรแกรมการจัดประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) ครั้งน้ี

เปนของบริษัท อินเวนทเทค ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด (ผูใหบริการ) ซึ่งเปนผูใหบริการระบบควบคุมการประชุมท่ีไดจัดทําแบบ

ประเมินความสอดคลองของระบบควบคุมการประชุม โดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม (ETDA) ไดตรวจสอบแบบประเมินดังกลาวและนํารายช่ือผูใหบริการเปดบนหนาเว็บไซตของ ETDA 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

 

 

(นายภาณุพันธุ  ตวงทอง) 

เลขานุการบริษัท 

โดยคําสั่งของคณะกรรมการ 

https://inet.inventech.co.th/TCAP185045R
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หมายเหตุ 

1) บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซตของบริษัทฯ  

ท่ี www.thanachart.co.th ต้ังแตวันท่ี 7 มีนาคม 2565 

2) บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผูเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ต้ังแตเวลา 12.00 นาฬิกา เปนตนไป  

3) ผูถือหุนท่ีมีความประสงคจะขอรับแบบแสดงรายการขอมูลประจําป/รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) (แบบรูปเลม) 

กรุณากรอกรายละเอียดในเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.thanachart.co.th หัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ”  

 

สํานักเลขานุการองคกร 

นายภาณุพันธุ  ตวงทอง  โทร. 0-2217-8082 

นางสาวมนาพันธ  ปลอดภัย  โทร. 0-2217-8000 ตอ 3012 

นางสาวพัทธธีรา  ธนาพิสุทธ์ิสกุล  โทร. 0-2217-8000 ตอ 3004 

นางสาวจงกลนี  กรลิขิตไพศาล   โทร. 0-2217-8000 ตอ 3009 

 

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

