
ที่ ธช.สลอ.042/2556 

วันที่ 15 มีนาคม 2556 

เรียน ทานผูถือหุน 

หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 

 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 2/2556 เม่ือวันจันทรที่ 18 
กุมภาพันธ 2556 มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 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 2555 

 วัตถุประสงคและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ไดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 
2555 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมจัดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในเวลาท่ีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยกําหนด และไดเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ดวยแลว โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 1 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ใหผูถือหุนรับรอง
รายงานการประชุมฉบับดังกลาว 

 การลงมต ิ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2555 

 วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(1) ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา รายละเอียดได 
เปดเผยไวในรายงานประจําป 2555 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุน (บรรจุในแผนซีดี) พรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมคร้ังนี้แลว 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมาใหผูถือหุน
รับทราบดังรายละเอียด ที่ปรากฎในรายงานประจําป 2555 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 

 วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ ขอ 33(2) และ 42 กําหนดใหบริษัทฯ ตองมีการจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของ
บริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ
กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

 

 หนาท่ี 1 



 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2555 
ที่ผานมา ทั้งน้ี งบการเงินดังกลาวไดผานการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ 
รวมถึงผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบและลงนามรับรองแลว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จฉบับดังกลาวพรอมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจําป 2555 (บรรจุในแผนซีดี) พรอมน้ีได
แนบ สรุปงบการเงิน พรอมคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําป 2555 สงมาพรอม
หนังสือบอกกลาวเชิญประชมุคร้ังนี้แลว 

 การลงมต ิ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 และจายเงินปนผล 

 วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตาม 
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(3) และ 43 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจะตองพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงิน
กําไร โดยตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดใหการจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน
กําไรจะกระทํามิได ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล ซึ่งบริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป 2555 
จากผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 2,891,693,219.41 บาท (สองพันแปดรอยเกาสิบเอ็ดลาน 
หกแสนเกาหม่ืนสามพันสองรอยสิบเกาบาทส่ีสิบเอ็ดสตางค) และจากผลการดําเนินงานสวนที่เปนของบริษัทฯ ตามงบ
การเงินรวมจํานวน 5,481,536,444.59 บาท (หาพันส่ีรอยแปดสิบเอ็ดลานหาแสนสามหม่ืนหกพันส่ีรอยส่ีสิบส่ีบาทหาสิบ 
เกาสตางค) โดยไมมียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงจําเปนตองมีการจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารอง และสามารถจายเงิน 
ปนผลได ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาจายเงินปนผล โดยคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุน 
ในระยะยาว 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 
2555 และจายเงินปนผล ดังนี้  

1. จัดสรรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 75,653,387.95 บาท (เจ็ดสิบหาลานหกแสนหาหม่ืนสามพัน
สามรอยแปดสิบเจ็ดบาทเกาสิบหาสตางค) รวมเปนเงินสํารองตามกฎหมายทั้งส้ิน 1,277,829,703.00 บาท (หนึ่งพัน 
สองรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานแปดแสนสองหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยสามบาทถวน) คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

2. จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิในอัตราหุนละ 0.90 บาท (เกาสิบสตางค) เปน
จํานวนเงิน 1,150,046,732.70 บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยหาสิบลานส่ีหม่ืนหกพันเจ็ดรอยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค) 
ซึ่งการจายเงินปนผลคร้ังนี้ เม่ือรวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) เปนจํานวน
เงิน 638,914,851.50 บาท (หกรอยสามสิบแปดลานเกาแสนหนึ่งหม่ืนส่ีพันแปดรอยหาสิบเอ็ดบาทหาสิบสตางค) แลว 
รวมเปนจํานวนเงินปนผลที่จายของป 2555 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั้งส้ินในอัตราหุนละ 1.40 บาท (หนึ่งบาท 
ส่ีสิบสตางค)  เปนจํานวนเงิน  1,788,961,584.20  บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยแปดสิบแปดลานเกาแสนหกหม่ืนหนึ่งพันหารอย

 หนาท่ี 2 



แปดสิบส่ีบาทย่ีสิบสตางค) ซึ่งคิดเปนรอยละ 61.87 ของกําไรสุทธิป 2555 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ และรอยละ 32.64 
จากงบการเงินรวม 

โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 17 เมษายน 2556 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุน 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 18 เมษายน 2556 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2556 
รายละเอียดการจายเงินปนผล เปรียบเทียบ 3 ป ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาการจายเงินปนผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึง 
ผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน 

การลงมต ิ วาระน้ีตองได รับอนุมั ติจากท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผู ถือหุน ซ่ึงมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย และพิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จ
แกกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2555 

วัตถุประสงคและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑใหคาตอบแทนกรรมการ 
และกรรมการชุดยอยตาง ๆ อยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาท่ีของกรรมการที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ และเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ ซึ่งบริษัทฯ ตองสรรหา
กรรมการที่มีประสบการณ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมท้ังมีนโยบายที่จะกําหนดคาตอบแทนของกรรมการแตละคนท่ี
สะทอนภาระหนาที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบคาตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันพรอมกับมีการทบทวน
คาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกปเพื่อเปนการปฏิบัติตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ปจจุบันคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 
โดยมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2555 ไดอนุมัติปรับเพิ่มวงเงินคาตอบแทนจายแก
กรรมการบริษัทฯ รวมท้ังส้ินไมเกินวงเงิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดลานบาทถวน) ตอป (ไมรวมคาตอบแทนกรรมการ 
ชุดยอยและไมรวมเงินบําเหน็จ) สําหรับคาตอบแทนกรรมการชุดยอย ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 30 กําหนดให
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณา สวนการจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมผูถือหุน ในการประชุม
วิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2536 เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 ไดมีมติอนุมัตินโยบายการจายเงินบําเหน็จกรรมการใน 
อัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เห็นควรเสนอที่
ประชุมผูถือหุน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. วงเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ไดรับอนุมัติยังเหมาะสมอยู จึงไมเสนอปรับวงเงิน และเห็นควร
รายงานการจายคาตอบแทนแกกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย ในป 2555 และอัตราคาตอบแทนที่จายในป 2556 
ใหผูถือหุนทราบ 

2. พิจารณาอนุมัติการจายเงินบําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลท่ีจายใหแก 
ผูถือหุนคิดเปนเงินจํานวน 17,889,615.84 บาท (สิบเจ็ดลานแปดแสนแปดหมื่นเกาพันหกรอยสิบหาบาทแปดสิบส่ีสตางค)
โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาจัดสรร 

 หนาท่ี 3 



รายละเอียดอัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดยอย และขอมูลการอนุมัติเงินบําเหน็จ ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3 

การลงมต ิ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ 

 วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 17-18 และ 33(4) กําหนดไววา การเลือกต้ังกรรมการของบริษัทฯ ใหกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน โดยในการ
ประชุมสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะน้ันพนจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการท่ีจะพน
จากตําแหนงไมอาจแบงไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใชจํานวนที่ใกลเคียงกัน แตไมเกิน 1 ใน 3 โดยหลังจากวันท่ีขอบังคับมีผลใช
บังคับ การพนจากตําแหนงของกรรมการในปที่ 1 และปที่ 2 ใหใชวิธีจับสลาก สวนในปตอ ๆ ไป ใหกรรมการซึ่งอยูใน
ตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูพนจากตําแหนง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูในตําแหนงมานานเทา ๆ กัน เปนจํานวน
มากกวาจํานวนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงในคราวน้ัน ใหกรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงโดยใชวิธีจับสลาก 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดวยเหตุดังกลาวอาจไดรับเลือกต้ังใหกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได 

 ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 9 ทาน จึงมีกรรมการท่ีตองออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2556 จํานวน 3 ทาน โดยกรรมการท่ีอยูในวาระนานที่สุด 3 ทาน ที่ออกตามวาระมีดังนี้ 

1. นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 
2. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา  กรรมการ  ประธานกรรมการสรรหา  ประธานกรรมการกําหนด 

   คาตอบแทน  และกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ /กรรมการ 
   ที่ไมเปนผูบริหาร) 

3. นายพิมล  รัฐปตย  กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาท่ีใหคณะกรรมการบริษัทฯ มี
จํานวน 9 ทาน จึงควรสรรหาบุคคลเสนอผูถือหุนเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทฯ ได
เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพ่ือคัดเลือกเขารับการแตงต้ัง
เปนกรรมการของบริษัทฯ ต้ังแตวันท่ี 14 กันยายน 2555 ถึงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 แตปรากฏวาเม่ือพนกําหนดเวลา
ดังกลาวแลวไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเขามา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
สรรหาซ่ึงไมรวมกรรมการท่ีออกตามวาระ พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวน
เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกต้ังบุคคลดังตอไปนี้ 

1. นายบันเทิง  ตันติวิท  (กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ) 
2. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา  (กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ) 
3. นายวิรไท  สันติประภพ  (บุคคลภายนอกท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือ) 

เปนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความเห็นชอบในการเสนอแตงต้ังทั้ง 3 ทานเปนกรรมการ
บริษัทฯ แลว โดยประวัติและขอมูลบุคคลที่เสนอใหเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ คร้ังนี้ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

 หนาท่ี 4 



 ทั้งนี้ เม่ือที่ประชุมผูถือหุนมีมติแตงต้ังแลว กรณีเปนกรรมการที่ออกตามวาระไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ 
ตอไป คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหกรรมการทานนั้น ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยตามเดิมตอไป 

 การลงมต ิ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับ
บริษัทฯ ขอ 33(5) และ 42 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ทุกป โดยผูถือหุนสามารถแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิมทําหนาที่ตอไปอีกได 

ความเห็นคณะกรรมการ ไดพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแลว เห็นควรเสนอตอที่ประชุม 
ผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง 

 1. นางสาวรัตนา  จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 

 2. นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ 

 3. นางสาวภูร์ิพรรณ  เจริญสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 

แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนาม
ในงบการเงินของบริษัทฯ ประจําป 2556 โดยเสนอใหกําหนดเงินคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจําป 2556 เปนจํานวนเงิน 
950,000 บาท (เกาแสนหาหม่ืนบาทถวน) ซึ่งขอมูลผูสอบบัญชีปรากฎตามเอกสารแนบ 5 

การลงมต ิ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือรองรับการแปลงหุนบุริมสิทธิเปน
 หุนสามัญ 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 65 ขอบังคับของ 
บริษัทฯ ขอ 7 และระเบียบของบริษัทฯ เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการขอแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ ไดมีการ
กําหนดเก่ียวกับการออกหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนบุริมสิทธิใชสิทธิแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุน
สามัญไดทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกป โดยหุนบุริมสิทธิ 1 หุน สามารถ
แปลงเปนหุนสามัญได 1 หุน ซึ่งในการแปลงหุนบุริมสิทธิ จะไมมีผลกระทบตอทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทฯ 
แตจะทําใหจํานวนหุนบุริมสิทธิลดลง และจํานวนหุนสามัญเพิ่มขึ้นในจํานวนเทากับจํานวนหุนบุริมสิทธิที่ลดลง 

ซึ่งในกรณีที่มีการใชสิทธิแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ จะตองดําเนินการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัทฯ เพื่อเปล่ียนแปลงจํานวนหุนบุริมสิทธิและจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ใหสอดคลองและถูกตอง
ตรงกับการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญท่ีเกิดขึ้นในแตละคร้ัง โดยจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 

 
 
 

 หนาท่ี 5 



โดย ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2556 ทุนของบริษัทฯ มีรายการดังนี้ 
 

ทุนจดทะเบียน จํานวน 12,778,297,030.00 บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบแปดลานสอง
แสนเกาหมื่นเจ็ดพันสามสิบบาท) 

แบงออกเปน 1,277,829,703 หุน (หน่ึงพันสองรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานแปดแสนสอง
หม่ืนเกาพันเจ็ดรอยสามหุน) 

มูลคาหุนละ 10.00 บาท (สิบบาท) 
   โดยแยกออกเปน 

หุนสามัญ  1,277,816,397 หุน (หน่ึงพันสองรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานแปดแสนหน่ึง
หม่ืนหกพันสามรอยเกาสิบเจ็ดหุน) 

หุนบุริมสิทธ ิ 13,306  หุน (หนึ่งหม่ืนสามพันสามรอยหกหุน) 

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อใหบริษัทฯ สามารถดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงจํานวนหุนบุริมสิทธิ
และจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ใหสอดคลองและถูกตองตรงกับโครงสรางทุนของบริษัทฯ ในปจจุบัน และการแปลงหุน
บุริมสิทธิเปนหุนสามัญที่เกิดขึ้นในแตละคร้ัง จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหบริษัทฯ สามารถดําเนินการแกไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 ในสวนที่เก่ียวของกับจํานวนหุนบุริมสิทธิและจํานวนหุนสามัญ ใหสอดคลอง
และถูกตองตรงกับโครงสรางทุนของบริษัทฯ ในปจจุบัน และโครงสรางทุนของบริษัทฯ ที่จะเปล่ียนแปลงไปจากการที่ผูถือหุน
บุริมสิทธิใชสิทธิในการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญในแตละคร้ังได 

ทั้งนี้ ในการดําเนินการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ หากนายทะเบียนจะขอแกไขขอความ
เพื่อใหสมบูรณ และเปนไปตามกฎหมาย ใหสามารถดําเนินการไดตามคําแนะนําของนายทะเบียน 

การลงมต ิ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุนกู 

วัตถุประสงคและเหตุผล จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2546 ไดอนุมัติใหบริษัทฯ ออกหุนกูในวงเงิน
ไมเกิน 30,000 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการออกหุนกูเพื่อเปนทุนในการดําเนินกิจการและบริหารตนทุนทางการเงิน
แลว รวมท้ังส้ินจํานวน 24,000 ลานบาท ปจจุบันคงเหลือวงเงินเพียง 6,000 ลานบาท และเพื่อเปนการเตรียมความพรอม
ของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงจําเปนตองมีการออกและเสนอขายหุนกู เพื่อเปนทางเลือกในการ
ระดมเงินทุนในการบริหารโครงสรางเงินทุนและตนทุนทางการเงิน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ความเห็นคณะกรรมการ ขอเสนอที่ประชุมผู ถือหุนพิจารณายกเลิกวงเงินออกหุนกูจากมติที่ประชุม 
สามัญผูถือหุนประจําป 2546 ที่ยังคงเหลืออยู พรอมกับขอเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอ
ขายหุนกู ดังนี ้
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หุนกูทุกประเภท ประเภท 

เงินบาท หรือเงินสกุลตางประเทศอื่น ๆ สกุลเงิน 

ไมเกิน 30,000 ลานบาท (สามหม่ืนลานบาท) หรือมูลคาเทียบเทาในเงินสกุลอื่น วงเงิน 

หากเปนเงินสกุลตางประเทศใหใชอัตราแลกเปล่ียนในวันที่ออกหุนกู (issue date) 
ในแตละคราว 

เสนอขายในประเทศ และ/หรือตางประเทศใหแกประชาชน และ/หรือผูลงทุนสถาบัน 
และ/หรือผูลงทุนรายใหญ และ/หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยสามารถเสนอขาย
หุนกูประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทพรอมกันในคราวเดียวกันหรือหลาย
คราว และ/หรือเปนโครงการ หรือเสนอขายควบกับหรือพรอมกับหลักทรัพยอื่นได 
ท้ังนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ หรือประกาศที่เก่ียวของ 

วิธีการจัดสรร 

ใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหมี
อํานาจดังตอไปนี้ 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

1) การกําหนดประเภทของหุนกู ชื่อหุนกู สกุลเงิน จํานวนหุนกูที่จะออกและเสนอ
ขายในแตละคราว หลักประกัน (ถามี) มูลคาตอหนวย ราคาเสนอขายตอหนวย 
อายุ ระยะเวลาไถถอน การไถถอนกอนกําหนด อัตราดอกเบี้ย  วิธีการชําระเงิน
ตนและดอกเบี้ย วิธีการเสนอขายทั้งในและตางประเทศ การจัดสรร ตลอดจน
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขาย 

2) การแตงต้ังที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจัดจําหนายหลักทรัพย และ/หรือ
สถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือของผูออกหลักทรัพย  และ/หรือบุคคลที่
เก่ียวของกับการออกและเสนอขาย 

3) การเขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ และมี
อํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
เสนอขายแตละครั้ง รวมถึงการนําหุนกูที่ออกและเสนอขายไปจดทะเบียนกับ
ตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแหงใด ๆ 

การลงมต ิ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 10 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

วัตถุประสงคและเหตุผล นอกจากวาระท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2556 แลว บริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนเสนอวาระเพิ่มเติม ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ต้ังแตวันที่ 14 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2555 แตปรากฏวาเม่ือพน
กําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองเปนวาระการประชุมเขามาแตอยางใด อยางไรก็ตาม กรณีผูถือหุนจะเสนอ
เร่ืองใหที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ก็จะตองเขาตามเงื่อนไข
ของกฎหมายซึ่งบัญญัติไวในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 วา “เม่ือท่ีประชุมพิจารณา

 หนาท่ี 7 



 หนาท่ี 8 

เสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะ
ขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได” 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหเปดวาระน้ีไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นใน 
เร่ืองตาง ๆ โดยไมมีการลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ จะตองเขาเง่ือนไขของกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ที่กลาวขางตน 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน และเพื่อใหการลงทะเบียน
เขารวมประชุมเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว ขอใหทานผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําหนังสือมอบฉันทะ 
มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุม แตหากทานประสงคจะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
หรือกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกขอมูลในหนังสือมอบฉันทะของ
ทาน โดยใชซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพรอมนี้ สงกลับมายังบริษัทฯ กอนวันประชุม (กรณีสงทางไปรษณียกรุณาสง

ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556) จักขอบพระคุณอยางย่ิง 

อน่ึง  บริษัทฯ  ได กํ าหนดราย ช่ือผู ถือหุ นที่ มี สิทธิ เข า ร วมประชุมผู ถือ หุนและออกเสียงลงคะแนน 
ในวันท่ี 11 มีนาคม 2556 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 12 มีนาคม 2556  

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)  

 

 

(นายศุภเดช พูนพิพัฒน) 
กรรมการผูจัดการใหญ 

หมายเหต ุ 1. ผูถือหุนสามารถเรียกดูหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 และเอกสาร
ประกอบการประชุมบนเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.thanachart.co.th ไดต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2556 

 2. บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผูเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ณ หองแอทธินี คริสตัลฮอลล ชั้น 3 โรงแรม
พลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ต้ังแตเวลา 12:00 นาฬิกา เปนตนไป และมีอาหารรับรองผูเขารวม
ประชุมระหวางเวลา 12:00 นาฬิกา ถึง 14:00 นาฬิกา 

 
สํานักเลขานุการองคกร 
นายภาณุพันธุ  ตวงทอง โทร. 0-2217-8082 
นางสาวมนาพันธ  ปลอดภัย โทร. 0-2217-8000 ตอ 3012 
นางประไพพักตร  ชุมพลวงศ  โทร. 0-2217-8000 ตอ 3008-3011 
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