หนังสือบอกกล่ าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ที่ ธช.สลอ. 051/2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

ด้ ว ยที่ ป ระชุม คณะกรรมการ บริ ษั ท ทุน ธนชาต จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ครั ง้ ที่ 2/2562 เมื่ อ วัน จัน ทร์ ที่ 25
กุม ภาพัน ธ์ 2562 มี ม ติ เ รี ย กประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2562 ในวัน พุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14 :00 นาฬิ ก า
ณ ห้ องแอทธิ นี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธิ นี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 และได้ จัดทา
รายงานการประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กาหนด รวมทังได้
้ เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั พุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็ น ควรเสนอรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2561 ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น รั บ รองรายงาน
การประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี ต้ ้ อ งได้ รั บ การรั บ รองจากที่ ป ระชุม ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 33(1) ซึ่งกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
พึ ง รั บ ทราบรายงานของคณะกรรมการที่ แ สดงถึ ง กิ จ การของบริ ษั ท ฯ ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา
โดยรายละเอียดได้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครัง้ นี ้ และได้ เปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 22
มีนาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมาให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบดังรายละเอียด
ที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2561

หน้ าที่ 1

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ข้ อ 33(2) และข้ อ 42 กาหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องมีการจัดทางบดุลและงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุด
ของรอบปี บัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ในการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง ได้ จัด ทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2561 ทังนี
้ ้ งบการเงินดังกล่าวได้
ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมถึงได้ ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จพร้ อมหมายเหตุประกอบงบการเงิ นฉบับดังกล่าวได้ รวมไว้ ในรายงานประจาปี
2561 (ในรู ปแบบ QR Code) พร้ อมกันนี ้ได้ แนบสรุ ปงบการเงิน พร้ อมคาอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ส่งมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครัง้ นี ้
แล้ ว

การลงมติ

วาระนี ต้ ้ อ งได้ รั บ การอนุมัติ จ ากที่ ป ระชุม ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และจ่ ายเงินปั นผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 33(3) กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี จะต้ องพิจารณา
อนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไร และตามพระราชบัญญัติบริ ษั ทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116
กับข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 43 กาหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ น
ทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี)
จนกว่า ทุน ส ารองนี จ้ ะมี จ านวนไม่น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 10 ของทุน จดทะเบี ย น ซึ่ง ปั จ จุบัน บริ ษั ท ฯ
มีทนุ สารองคิดเป็ นร้ อยละ 10 ครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายแล้ ว บริ ษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรร
เงินกาไรสุทธิดงั กล่าวไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายและข้ อบังคับ
ทังนี
้ ้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดให้ การจ่ายเงินปั นผล
จากเงิ น ประเภทอื่นนอกจากเงิ นก าไรจะกระทามิ ได้ ในกรณี ที่ บริ ษั ทยัง มียอดขาดทุน สะสมอยู่
ห้ ามมิให้ จ่ายเงิ นปั นผล โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริ ษัทฯ
มี ก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี 2561 จากผลการด าเนิ น งานตามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ จ านวน
3,316,438,710.84 บาท และจากผลการดาเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม
จานวน 7,839,427,861.93 บาท และยังมีกาไรสะสม บริ ษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปั นผลได้
โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในการประชุม ครัง้ ที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ได้ มีมติให้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึง่ จ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

หน้ าที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. รั บทราบการไม่จัด สรรเงิ นก าไรสุท ธิ ประจ าปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่ องจาก
บริ ษัทฯ มีทนุ สารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
2. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
และผู้ ถื อ หุ้ นบุ ริ มสิ ท ธิ ในอั ต ราหุ้ น ละ 2 .60 บาท รวมเป็ นจ านวนเงิ น ที่ อ นุ มั ติ จ่ า ย
2,998,190,027.80 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 90.40 ของกาไรสุทธิปี 2561 ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และร้ อยละ 38.25 ของกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม แต่เนื่องจาก
บริ ษัทฯ ได้ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ
1.00 บาท ดัง นัน้ คงเหลือ เงิ น ปั น ผลที่ บ ริ ษั ท ฯ จะต้ อ งจ่ า ยอี ก ในอัต ราหุ้น ละ 1.60 บาท
เป็ นจานวนเงินที่อนุมตั ิจ่าย 1,833,060,324.80 บาท
จ านวนเงิ น ปั น ผลที่ แ สดงมี ฐ านการค านวณจากจ านวนหุ้ นสามัญ และหุ้ นบุ ริ ม สิ ท ธิ ร วม
1,165,129,703 หุ้น หักด้ วยจานวนหุ้นสามัญที่บริ ษัทฯ ซือ้ คืนและยังมิได้ จาหน่ายจานวน
19,467,000 หุ้น (ตามโครงการซื ้อหุ้นคืนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562)
คงเหลือจานวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลเท่ากับ 1,145,662,703 หุ้น
โดยกาหนดวันที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิได้ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ทังนี
้ ้ เงินที่จ่ายปั นผลนามาจากกาไรสะสมที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30 ร้ อยละ 25 และร้ อยละ
23 ตามลาดับ ซึง่ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลได้ ตามวิธีการ
คานวณที่กาหนดไว้ ในประมวลรัษฎากร ดังนี ้




จานวนหุ้นละ 0.056 บาท จ่ายจากกาไรสะสมที่บริ ษัทฯ เสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลในอัตรา
ร้ อยละ 30
จานวนหุ้นละ 0.331 บาท จ่ายจากกาไรสะสมที่บริ ษัทฯ เสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลในอัตรา
ร้ อยละ 25
จานวนหุ้นละ 1.213 บาท จ่ายจากกาไรสะสมที่บริ ษัทฯ เสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลในอั ตรา
ร้ อยละ 23

นโยบายการจ่ ายเงิ น ปั นผลของบริ ษั ท ฯ ในการพิ จ ารณาการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล บริ ษั ท ฯ
จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอ
ของเงินกองทุน ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลครัง้ นี ้เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ

หน้ าที่ 3

ข้ อมูลเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2559-2561
ผลการดาเนินงานประจาปี

กาไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ล้ านบาท)
กาไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ล้ านบาท)
จานวนหุ้นที่จ่ายเงินปั นผล (หุ้น)
กาไรต่อหุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้นทังปี
้ (บาท)
จานวนเงินปั นผลที่อนุมตั จิ ่ายทังปี
้ (ล้ านบาท)

การลงมติ

ปี 2561
(ปี ที่เสนอ)
3,316
7,839
1,145,662,703
2.85
2.60
2,998

ปี 2560

ปี 2559

2,379
1,659
7,001
6,013
1,165,129,703 1,165,129,703
2.04
2.20
2,563

1.42
2.00
2,330

วาระนี ต้ ้ องได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ ง มาประชุ ม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2562 และอนุมัติเงินบาเหน็จ
กรรมการบริษัทฯ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย มีการทบทวนค่าตอบแทน และพิจารณา
เสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นประจาทุกปี
2. นโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แต่ละคนสะท้ อ น
ภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ โดยเปรี ย บเที ย บค่ า ตอบแทนในอุต สาหกรรมเดี ย วกั น
และก าหนดให้ ก รรมการที่ เ ป็ นผู้บ ริ ห ารไม่ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนสาหรั บ การด ารงต าแหน่ ง ใน
คณะกรรมการชุดย่อย
3. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย จะพิจารณากลัน่ กรอง โดย
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสม
ตามนโยบายกาหนดค่าตอบแทน โดยเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันของ
ปี ก่อน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็ น ชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี ้
1. พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2562 ดังนี ้

หน้ าที่ 4

อัตราค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
(หน่วย: บาท)

ปี 2562
คณะกรรมการชุดต่ าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน: คน)

ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครัง้ : คน)

ประธาน

120,000
60,000
60,000
40,000
30,000
20,000
30,000
20,000

60,000
30,000
30,000
20,000
20,000
15,000
30,000
20,000

กรรมการ
ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
ประธาน

คณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กรรมการ

คณะกรรมการกากับความเสี่ยง

ปี 2561

ประธาน
กรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน: คน)

120,000
60,000
60,000
40,000
30,000
20,000
30,000
20,000

ค่าเบี ้ยประชุม
(ต่อครัง้ : คน)

60,000
30,000
30,000
20,000
20,000
15,000
30,000
20,000

หมายเหตุ - กรรมการที่เป็ นผู้บริหารไม่ได้ รับค่าตอบแทนสาหรับการดารงตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปลี่ยนชื่อเป็ นคณะกรรมการกากับความเสี่ยง มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562

2. พิจารณาอนุมตั ิเงินบาเหน็จกรรมการบริ ษัทฯ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ในอัตรา
ร้ อยละ 1.00 ของเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น คิดเป็ นเงิน จานวน 29,981,900.28 บาท
(เงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่าย 2,998,190,027.80 บาท) โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณา
จัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินบาเหน็จแก่กรรมการจากผลการดาเนินงานประจาปี 2559-2561
(หน่วย: บาท)

ผลการดาเนินงาน

รายการ
เงินบาเหน็จที่จา่ ย
หมายเหตุ

การลงมติ

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

29,981,900.28*

25,632,853.47

23,302,594.06

* เป็ นจ านวนเงิ น บ าเหน็ จ ที่ เ สนอให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจ าปี 2562 พิ จ ารณาใน
การประชุมครัง้ นี ้

วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17-18
กาหนดไว้ ว่า การเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทฯ ให้ กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุม
สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการขณะนันพ้
้ นจากตาแหน่ง ถ้ าจานวน
กรรมการที่จะพ้ นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งได้ พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ ใช้ จานวนที่ใกล้ เคียงกันแต่ไม่เกิ น
1 ใน 3 โดยให้ กรรมการซึง่ อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้พ้นจากตาแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการ
หน้ าที่ 5

หลายคนอยู่ใ นต าแหน่ง มานานเท่า ๆ กัน เป็ นจ านวนมากกว่า จานวนกรรมการที่ต้ อ งพ้ นจาก
ตาแหน่งในคราวนัน้ ให้ กรรมการดังกล่าวพ้ นจากตาแหน่งโดยใช้ วิธีจบั สลาก กรรมการซึ่งพ้ นจาก
ตาแหน่งด้ วยเหตุดงั กล่าวอาจได้ รับเลือกตังให้
้ กลับเข้ ารั บตาแหน่งอีกก็ได้
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีจานวน 9 คน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 จานวน 3 คน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สดุ 3 คน ที่ออกตาม
วาระมีดงั นี ้
1. นายบันเทิง ตันติวิท
2. นายวิชิต ญาณอมร

ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
กรรมการ กรรมการสรรหา ก าหนดค่ า ตอบแทน
และบรรษั ท ภิ บ าล และกรรมการก ากั บ ความเสี่ ย ง
(กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากั บ
ความเสีย่ ง (กรรมการอิสระ)

3. นายปริ ญญา หอมเอนก

โดยตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 33(4) กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี จะต้ องเลือกตัง้
กรรมการบริ ษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ

บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น เสนอรายชื่ อ บุค คลที่ มี คุณ สมบัติ เ หมาะสมผ่า นทางเว็ บ ไซต์
ของบริ ษัทฯ เพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2561
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใด
เสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามา
คณะกรรมการบริ ษัทฯ (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่ว มการพิจารณาและลงมติสาหรั บตนเอง)
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่พิจารณา
ตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาที่กาหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้ าง
และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศ
ทางการที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้ วน และได้ พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้ าที่ในช่วง
การดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ฯ และกรรมการชุด ย่อ ยที่ ผ่านมา เห็นควรเสนอต่อที่ ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังบุ
้ คคลเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี ้
1. นายบันเทิง ตันติวิท
2. นายวิชิต ญาณอมร
3. นายปริ ญญา หอมเอนก

(กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ)
(กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ)
(กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ)

เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ให้ ความเห็นชอบการแต่งตังทั
้ ง้ 3 คน เป็ น
กรรมการบริ ษัทฯ แล้ ว
ทัง้ นี ้ เมื่ อ ที่ ประชุม ผู้ถื อ หุ้น มี ม ติ เ ลือ กตัง้ แล้ ว กรณี ก รรมการที่ อ อกตามวาระได้ รั บ เลือ กตัง้ เป็ น
กรรมการบริ ษั ทฯ ต่อ ไป คณะกรรมการบริ ษั ทฯ ได้ มีม ติ ให้ กรรมการท่านนัน้ ดารงต าแหน่ง ใน
คณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปด้ วย จนกว่าคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะมีมติเปลีย่ นแปลง

หน้ าที่ 6

การลงมติ

วาระนี ต้ ้ องได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ ง มาประชุ ม
และออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ
ข้ อ 33(5) กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริ ษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี ้
1. พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยให้
1) นางสาวสมใจ คุณปสุต
2) นางสาวรัตนา จาละ
3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315

ทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริ ษัทฯ
ประจ าปี 2562 โดยผู้ส อบบัญ ชี ทัง้ 3 คน ที่ เ สนอมี ร ายชื่ อ ปรากฏเป็ นผู้ส อบบัญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ
ความเห็ น ชอบจากส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
และมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ซึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ให้
ความเห็นชอบแล้ ว
2. พิจ ารณาก าหนดค่า สอบบัญ ชี ป ระจ าปี 2562 เป็ นจ านวนเงิ น 950,000 บาท ซึ่ง เท่า กับ
ค่าสอบบัญชีในปี 2561
การลงมติ

วาระนี ต้ ้ อ งได้ รั บ การแต่ง ตัง้ จากที่ ป ระชุม ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม
และออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
วัตถุประสงค์และเหตุผล

นอกจากวาระที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ กาหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 แล้ ว
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2561 แต่ปรากฏว่า เมื่อพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเป็ นวาระการประชุม
เข้ ามาแต่อย่า งใด อย่า งไรก็ ต าม กรณี ผ้ ูถื อหุ้น จะเสนอเรื่ อ งให้ ที่ป ระชุมพิ จ ารณาในเรื่ อ งอื่น ๆ
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ก็ จะต้ องเข้ าตามเงื่อนไขของกฎหมาย
ซึ่ ง บัญ ญั ติ ไ ว้ ในพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่ า
“เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถอื หุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ าหนึ่งใน
สามของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ ทงั ้ หมด จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่น นอกจากที่กาหนด
ไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”
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เห็นควรให้ เปิ ดวาระนี ้ไว้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และ/หรื อแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ โดยไม่มี
การลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์ จะเปิ ดการพิ จารณาและลงมติ จะต้ องเข้ า ตามเงื่ อนไขของ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ที่กล่าวข้ างต้ น

จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้ างต้ น และเพื่อให้ การลงทะเบีย น
เข้ า ร่ ว มประชุม เป็ นไปด้ ว ยความสะดวกรวดเร็ ว ขอให้ ท่า นผู้ถื อ หุ้น และ/หรื อ ผู้รั บ มอบฉัน ทะโปรดน าหนัง สือ มอบฉัน ทะ
มาแสดงต่อ เจ้ าหน้ าที่ ลงทะเบีย นในวัน ประชุม แต่ห ากท่า นประสงค์ จะมอบฉันทะให้ แ ก่ กรรมการอิ สระของบริ ษั ทฯ หรื อ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้ อมูลในหนังสือมอบฉันทะของท่าน
พร้ อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้ อมนี ้ ส่งกลับมายังบริ ษัทฯ ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทาง
ไปรษณีย์กรุ ณาส่ งภายในวันที่ 17 เมษายน 2562) จักขอบพระคุณเป็ นอย่างยิ่ง
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดวัน ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น มี สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มประชุม ผู้ถื อ หุ้น และออกเสี ย งลงคะแนน (Record Date)
ในวัน ที่ 12 มี น าคม 2562 โดยท่ า นสามารถส่ ง ค าถามล่ 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 อทางไปรษณี ย์ ม าที่ ส านั ก เลขานุ ก ารองค์ ก ร ชั น้ 17
บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
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 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ ที่ www.thanachart.co.th ตังแต่
้ วนั ที่ 22 มีนาคม 2562
2) บริ ษัทฯ จะเริ่ มรับลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตังแต่
้ เวลา 12:00 นาฬิกา เป็ นต้ นไป และมีอาหารรับรองผู้เข้ าร่ วมประชุม
ระหว่างเวลา 12:00 นาฬิกา ถึงเวลา 14:00 นาฬิกา
3) ผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี ค วามประสงค์ จ ะขอรั บ รายงานประจ าปี 256 1 (แบบรู ปเล่ ม ) กรุ ณากรอกรายละเอี ย ดในเว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท ที่
www.thanachart.co.th หัวข้ อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
สานักเลขานุการองค์ กร
นายภาณุพนั ธุ์ ตวงทอง
นางสาวมนาพันธ์ ปลอดภัย
นางสาวพัทธ์ธีรา ธนาพิสทุ ธิ์สกุล
นางสาวมัชฌิมา พรหมพิทกั ษ์

โทร. 0-2217-8082
โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3012
โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3004
โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3009
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