หนังสือบอกกล่ าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ที่ ธช.สลอ. 017/2560

วันที่ 17 มีนาคม 2560

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้
เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14:00 นาฬิกา ณ ห้ องรอยัล ออคิด บอลรู ม ชัน้ 2
รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ ส เลขที่ 2 ถนนเจริ ญกรุ ง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร โดยมี
ระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 และได้ จดั ทารายงาน
การประชุม ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กาหนด รวมทังได้
้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 19 เมษายน 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับ
ดังกล่าว
การลงมติ

วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 33(1) ซึ่ ง ก าหนดให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจ าปี
พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา โดยรายละเอียด
ได้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี 2559 (ในรู ปแบบแผ่นซีดี) ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมหนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว ซึง่ ได้ เปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็ นควรรายงานผลการดาเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในรอบปี ที่ ผ่า นมาให้ ผ้ ูถือ หุ้น รั บทราบดัง รายละเอี ย ด
ที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2559

หน้ าที่ 1

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ
ข้ อ 33(2) และข้ อ 42 กาหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องมีการจัดทางบดุลและงบกาไรขาดทุน ณ วั นสิ ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริ ษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยต้ องจัด
ให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับ
ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงฐานะการเงิ นและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2559
ทังนี
้ ้ งบการเงินดังกล่าวได้ ผา่ นการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทฯ
รวมถึงได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จพร้ อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ฉบับดังกล่าวได้ รวมไว้ ในรายงานประจาปี
2559 (ในรู ปแบบแผ่นซีดี) พร้ อมนี ้ได้ แนบสรุ ปงบการเงิน พร้ อมคาอธิ บายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ส่งมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
การลงมติ

วาระที่ 4

วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559 และจ่ ายเงินปั นผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 33(3) กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี จะต้ องพิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรเงินกาไร และตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กับข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 43 กาหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีทนุ สารองคิดเป็ นร้ อยละ 10 ครบถ้ วนตามที่
กาหนดไว้ ในกฎหมายแล้ ว บริ ษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกาไรสุทธิ ดงั กล่าวไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
และข้ อบังคับอีกแต่อย่างใด
ทัง้ นี ้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้ การจ่ายเงิ น ปั นผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้
จ่ายเงินปั นผล โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ หุ้น ซึ่งบริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิประจาปี
2559 จากผลการดาเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิ จการจานวน 1,659,316,893.07 บาท และจาก
ผลการดาเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวมจานวน 6,012,724,760.05 บาท และยังมี
ก าไรสะสมจ านวนหนึ่ง บริ ษั ท ฯ จึ ง สามารถจ่ า ยเงิ น ปั น ผลได้ ซึ่ง บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการพิ จ ารณา
จ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวรวมถึงความเพียงพอ
ของเงินกองทุน

หน้ าที่ 2

โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ได้ มีมติให้ จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึง่ จ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกาไรสุทธิ ประจาปี 2559 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจาก
บริ ษัทฯ มีทนุ สารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
2. รั บ ทราบการจ่ า ยเงิ น ปั นผลระหว่า งกาลในอัต ราหุ้น ละ 0.80 บาท เป็ นจ านวนเงิ น ที่ อ นุมัติ จ่ า ย
932,103,762.40 บาท ซึง่ จ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
3. เห็นควรเสนอที่ประชุ มผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิ นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท เป็ นจานวนเงิ นที่อ นุมัติจ่า ย 1,398,155,643.60 บาท ซึ่งการ
จ่ายเงินปั นผลครัง้ นี ้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็ นจานวน
เงินที่อนุมตั ิจ่าย 932,103,762.40 บาท รวมเป็ นจานวนเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายของปี 2559 ทังสิ
้ ้น
ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 2,330,259,406.00 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 140.43 ของ
กาไรสุทธิปี 2559 จากผลการดาเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้ อยละ 38.76 จากผลการ
ดาเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม (จานวนเงินปั นผลที่แสดงมีฐานการคานวณจาก
จานวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 1,165,129,703 หุ้น ซึ่งจานวนหุ้นที่จ่ายปั นผลดังกล่าวได้ หกั
จานวนหุ้นสามัญที่บริ ษัทฯ ซื ้อคืนและยังมิได้ จาหน่ายจานวน 41,350,000 หุ้น ตามโครงการซื ้อหุ้นคืน
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2558)
โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และให้ รวบรวมรายชื่ อ
ผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ทังนี
้ ้ เงินที่จ่ายปั นผลนามาจากกาไรสะสมที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลได้ ตามวิธีการคานวณที่กาหนดไว้ ในประมวลรัษฎากร
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทฯ จะพิจารณาถึง
ผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน
การลงมติ

วาระนีต้ ้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

หน้ าที่ 3

วาระที่ 5

รั บทราบรายงานค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่ อย พิจารณาอนุ มัติเงินบาเหน็จกรรมการ
บริ ษัทฯ จากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2559 และขออนุ มัติค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการ
ชุดย่ อย ประจาปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี น โยบายและหลัก เกณฑ์ ใ ห้ ค่ า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ต่าง ๆ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบตั ิ ให้ เป็ นไปตามความ
คาดหวัง ของผู้มี ส่ว นได้ เ สีย กลุ่ม ต่า ง ๆ และเป็ นไปตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ง บริ ษั ท ฯ
ต้ องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม รวมทังมี
้ นโยบายที่จะกาหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการแต่ล ะคนที่ ส ะท้ อ นภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ โดยเปรี ย บเที ย บค่ า ตอบแทนใน
อุตสาหกรรมเดียวกันพร้ อมกับมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี ทังนี
้ ้ ได้ กาหนดให้ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารไม่ได้ รับค่าตอบแทนสาหรับ
การดารงตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
สาหรั บ ปี 2560 คณะกรรมสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน ได้ พิ จ ารณาทบทวนค่า ตอบแทนจ่ า ยแก่
กรรมการในคณะกรรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ตามหลัก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และมี ม ติ เ สนอ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาปรับรู ปแบบการเสนอขออนุมตั ิค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริ ษัทฯ และ
ค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการชุดย่อย เสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณา ดังนี ้
1. รับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ในปี 2559 และอัตราค่าตอบแทน
ในปั จจุบนั ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
2. พิจารณาอนุมตั ิเงินบาเหน็จกรรมการบริ ษัทฯ ในอัตราร้ อยละ 1.00 ของเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายให้ แก่
ผู้ถือหุ้น คิดเป็ นเงินจานวน 23,302,594.06 บาท โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณาจัดสรร
3. พิจาณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ดังนี ้
อัตราค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการชุดต่ าง ๆ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
(เท่ากับที่จา่ ยในปั จจุบนั )
คณะกรรมการตรวจสอบ

ตาแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

หน้ าที่ 4

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน: คน)
100,000
50,000
60,000
40,000

ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครัง้ : คน)
50,000
25,000
30,000
20,000

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการชุดต่ าง ๆ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
(เท่ากับที่จา่ ยในปั จจุบนั )
หมายเหตุ

การลงมติ

ตาแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน: คน)
30,000
20,000
30,000
20,000

ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครัง้ : คน)
20,000
15,000
30,000
20,000

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง จ่ายให้ แก่กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารเท่านัน้
2. เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั แิ ล้ ว จะมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป

วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อ บังคับของบริ ษัท ฯ ข้ อ 17-18
กาหนดไว้ ว่า การเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทฯ ให้ กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการขณะนันพ้
้ นจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการที่จะ
พ้ นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งได้ พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ ใช้ จานวนที่ใกล้ เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3 โดยให้ กรรมการ
ซึง่ อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้พ้นจากตาแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่ นตาแหน่งมานาน
เท่า ๆ กัน เป็ นจานวนมากกว่าจานวนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งในคราวนัน้ ให้ กรรมการดังกล่าว
พ้ น จากต าแหน่ง โดยใช้ วิธี จับ สลาก กรรมการซึ่ง พ้ น จากตาแหน่ง ด้ วยเหตุดังกล่าวอาจได้ รับ เลือกตัง้
ให้ กลับเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีจานวน 9 คน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 จานวน 3 คน โดยกรรมการที่อยูใ่ นวาระนานที่สดุ 3 คน ที่ออกตามวาระมีดงั นี ้

1. 1. นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ ห าร ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และกรรมการผู้จดั การใหญ่ (กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)
2. 2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ)
3. 3. นายธีรพจน์ วัชราภัย

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

หน้ าที่ 5

โดยตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษัท ฯ ข้ อ 33(4) ก าหนดให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้นประจ าปี จะต้ อ งเลือ กตัง้
กรรมการบริ ษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
เพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2559 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามา ดังนัน้
คณะกรรมการบริ ษั ทฯ (กรรมการที่ ออกตามวาระไม่ร่ว มการพิ จารณาและลงมติ สาหรั บ ตนเอง) โดย
การเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาตามนโยบาย และแนวทาง
การสรรหาที่ ก าหนด โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมของโครงสร้ างและองค์ ป ระกอบโดยรวมของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมในการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่าง
ครบถ้ วน และได้ พิจารณาถึงการปฏิบตั ิหน้ าที่ในช่วงการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการ
ชุดย่อยที่ผ่านมา เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระ กลับเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป ดังนี ้
1. นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์
2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
3. นายธีรพจน์ วัชราภัย
สาหรับนางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็ นเวลา 16 ปี 11 เดือน
(นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560) และหากได้ รับตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดารงตาแหน่งกรรมการต่อเนื่องจานวน 19 ปี 11 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทฯ
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่านางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ เป็ น
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ และปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด อีกทังยั
้ งให้ ความเห็น
โดยยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสาคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตังเป็
้ นกรรมการต่อไป
ซึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ให้ ความเห็นชอบการแต่งตังทั
้ ง้ 3 คน เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ แล้ ว
ทังนี
้ ้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ เลือกตังแล้
้ ว คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติให้ กรรมการทัง้ 3 คน ดารง
ตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปด้ วยจนกว่าคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะมีมติเปลีย่ นแปลง
การลงมติ

วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

หน้ าที่ 6

วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 33(5) กาหนด
ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ ได้ พิจารณาข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี ้
1. พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยให้
1) นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
2) นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรื อ
3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951
ทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริ ษัทฯ ประจาปี 2560
โดยผู้สอบบัญชี ทงั ้ 3 คน ที่เสนอมีรายชื่ อปรากฏเป็ นผู้สอบบัญชี ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และมี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ที่ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนด ซึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว
2. พิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 900,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชี
ในปี 2559
การลงมติ

วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5
วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

นอกจากวาระที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ กาหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 แล้ ว บริ ษัทฯ
ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 แต่ปรากฏว่า
เมื่ อ พ้ นก าหนดเวลาดัง กล่า วแล้ ว ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นเสนอเรื่ อ งเป็ นวาระการประชุ ม เข้ ามาแต่ อ ย่ า งใด
อย่างไรก็ตาม กรณีผ้ ถู ือหุ้นจะเสนอเรื่ องให้ ที่ประชุมพิจารณาในเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ใน
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ก็จะต้ องเข้ าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึง่ บัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถือหุ้น
ซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ ทงั ้ หมด จะขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้ เปิ ดวาระนี ้ไว้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และ/หรื อแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ โดยไม่มีการ
ลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิ ดการพิจารณาและลงมติ จะต้ องเข้ าตามเงื่อนไขของกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ที่กล่าวข้ างต้ น
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จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น และเพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมเป็ นไป
ด้ วยความสะดวกรวดเร็ ว ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะโปรดนาหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ ลงทะเบียนใน
วันประชุมแต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้ อมูลในหนังสือมอบฉันทะของท่านพร้ อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ ซองธุรกิจตอบรับที่แนบ
มาพร้ อมนี ้ ส่งกลับมายังบริ ษัทฯ ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุ ณาส่ งภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560) จักขอบพระคุณ
เป็ นอย่างยิ่ง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 225 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560
อนึ่ ง ท่ า นสามารถส่ ง ค าถาม ล่ ว งหน้ าที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ระเบี ย บวาระการประชุ ม ครั ง้ นี ม้ ายั ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท ทางอี เ มล
panupan@thanachart.co.th หรื อทางไปรษณีย์มาที่ สานักเลขานุการองค์กร บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) ชัน้ 17 เลขที่ 444
อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรื อทางโทรสาร 0-2217-8312 โดยระบุที่อยู่
เบอร์ โทรศัพท์ ที่บริ ษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)

(นายภาณุพนั ธุ์ ตวงทอง)
เลขานุการบริ ษัท
โดยคาสัง่ ของคณะกรรมการ
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ จะเผยแพร่ หนังสือ บอกกล่าวเชิญ ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ
ที่ www.thanachart.co.th ตังแต่
้ วนั ที่ 3 มีนาคม 2560
2. บริ ษัทฯ จะเริ่ มรั บลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น ตังแต่
้ เวลา 12:00 นาฬิกา เป็ นต้ นไป และมีอาหารรั บรองผู้เข้ าร่ วมประชุม
ระหว่างเวลา 12:00 นาฬิกา ถึงเวลา 14:00 นาฬิกา
3. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2559 แบบรู ปเล่ม กรุ ณากรอกรายละเอียดในเว็บไซต์บริ ษัทฯ (www.thanachart.co.th)
หัวข้ อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
สานักเลขานุการองค์ กร
นายภาณุพนั ธุ์ ตวงทอง
นางสาวมนาพันธ์ ปลอดภัย
นางประไพพักตร์ ชุมพลวงศ์

โทร. 0-2217-8082
โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3012
โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3008-3011
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