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หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ที่ ธช.สลอ. 051/2562 วนัท่ี 22 มีนาคม 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2562 ในวันพุธที่  24 เมษายน 2562 เวลา 14:00 นาฬิกา 
ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทย ุ
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 และได้จัดท า
รายงานการประชมุสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่ก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัพธุที่ 9 พฤษภาคม 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 ให้ผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงาน 
การประชมุฉบบัดงักลา่ว 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุม  
และออกเสยีงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกจิการในรอบปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 33(1) ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  
พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึง กิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  
โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น 
พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมครัง้นี  ้และได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 22  
มีนาคม 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบดงัรายละเอียด
ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ข้อ 33(2) และข้อ 42 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุน  ณ วนัสิน้สดุ  
ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  
เพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 ทัง้นี ้งบการเงินดงักล่าวได้
ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้ผ่าน 
การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับดงักล่าวได้รวมไว้ในรายงานประจ าปี 
2561 (ในรูปแบบ QR Code) พร้อมกนันีไ้ด้แนบสรุปงบการเงิน พร้อมค าอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 สง่มาพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมครัง้นี ้
แล้ว 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงนิก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และจ่ายเงนิปันผล 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 33(3) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีจะต้องพิจารณา
อนุมตัิการจัดสรรเงินก าไร และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 
กบัข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 43 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็น 
ทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ  
มีทนุส ารองคิดเป็นร้อยละ 10 ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรร
เงินก าไรสทุธิดงักลา่วไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายและข้อบงัคบั 

ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ่  
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  ซึ่งบริษัทฯ  
มีก าไรสุทธิประจ าปี 2561 จากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 
3,316,438,710.84 บาท และจากผลการด าเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม
จ านวน 7,839,427,861.93 บาท และยงัมีก าไรสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ที่ 9/2561 เมื่อวนัที่ 24 กันยายน 2561 ได้มีมติให้ 
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท ซึง่จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2561 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจาก 
บริษัทฯ มีทนุส ารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

2. พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั
และผู้ ถื อหุ้ นบุ ริมสิท ธิ ในอัตราหุ้ น ละ  2 .60 บาท รวม เ ป็นจ านวนเ งินที่ อนุมัติ จ่ าย 
2,998,190,027.80 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90.40 ของก าไรสทุธิปี 2561 ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และร้อยละ 38.25 ของก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม แต่เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้อนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวนัที่ 22 ตุลาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 
1.00 บาท ดังนัน้ คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้ นละ 1.60 บาท  
เป็นจ านวนเงินที่อนมุตัิจ่าย 1,833,060,324.80 บาท 

 จ านวนเงินปันผลที่แสดงมีฐานการค านวณจากจ านวนหุ้ นสามัญและหุ้ นบุริมสิทธิรวม
1,165,129,703 หุ้น หกัด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ซือ้คืนและยงัมิได้จ าหน่ายจ านวน 
19,467,000 หุ้น (ตามโครงการซือ้หุ้นคืนเมื่อวนัท่ี 8 สงิหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2562) 
คงเหลอืจ านวนหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิที่อนมุตัิจ่ายเงินปันผลเทา่กบั 1,145,662,703 หุ้น 

โดยก าหนดวนัที่ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)  ในวนัที่ 2 พฤษภาคม 2562  
และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั และหุ้นบริุมสิทธิ ในวนัที่ 17 พฤษภาคม 2562 
ทัง้นี ้เงินท่ีจ่ายปันผลน ามาจากก าไรสะสมที่เสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ร้อยละ 25 และร้อยละ 
23 ตามล าดบั ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามวิธีการ
ค านวณที่ก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ดงันี ้

 จ านวนหุ้นละ 0.056 บาท จ่ายจากก าไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัรา 
ร้อยละ 30 

 จ านวนหุ้นละ 0.331 บาท จ่ายจากก าไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัรา 
ร้อยละ 25 

 จ านวนหุ้นละ 1.213 บาท จ่ายจากก าไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 
ร้อยละ 23 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ 
จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอ
ของเงินกองทนุ ซึง่การจ่ายเงินปันผลครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
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ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2559-2561 

 ผลการด าเนินงานประจ าปี 

 
ปี 2561 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2560 ปี 2559 

ก าไรสทุธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท) 3,316 2,379 1,659 

ก าไรสทุธิ (งบการเงินรวม) (ล้านบาท) 7,839 7,001 6,013 
จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผล (หุ้น) 
ก าไรตอ่หุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท) 

1,145,662,703 1,165,129,703 1,165,129,703 

2.85 2.04 1.42 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้นทัง้ปี (บาท) 2.60 2.20 2.00 
จ านวนเงินปันผลท่ีอนมุตัจิ่ายทัง้ปี (ล้านบาท) 2,998 2,563 2,330 

การลงมติ วาระนี ต้้องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม  
และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 และอนุมัติเงนิบ าเหน็จ
กรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ  
ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย มีการทบทวนค่าตอบแทน และพิจารณา
เสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี 

2. นโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แต่ละคนสะท้อน
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และก าหนดให้กรรมการที่เป็นผู้ บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชดุยอ่ย 

3. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย จะพิจารณากลัน่กรอง โดย
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสม
ตามนโยบายก าหนดค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันของ 
ปีก่อน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ดงันี ้

1. พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2562 ดงันี ้

 

 

 

 

 



หน้าที่ 5 

อตัราคา่ตอบแทนที่เสนอขออนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

(หน่วย: บาท) 

หมายเหตุ - กรรมการที่เป็นผู้บริหารไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการก ากบัความเสี่ยง มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 

2. พิจารณาอนุมตัิเงินบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ในอตัรา 
ร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนมุตัิจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 29,981,900.28 บาท 
(เงินปันผลที่อนมุตัิจ่าย 2,998,190,027.80 บาท)  โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา
จดัสรรจ่ายแก่กรรมการตอ่ไป 

 ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินบ าเหน็จแก่กรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559-2561 

(หน่วย: บาท) 

รายการ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

เงินบ าเหน็จที่จา่ย 29,981,900.28* 25,632,853.47 23,302,594.06 

หมายเหตุ * เป็นจ านวนเงินบ าเหน็จที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 พิจารณาใน 
การประชมุครัง้นี ้

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17-18
ก าหนดไว้ว่า การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทฯ ให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยในการประชุม
สามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการขณะนัน้พ้นจากต าแหนง่ ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน  
1 ใน 3 โดยให้กรรมการซึง่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ พ้นจากต าแหนง่ หากในคราวใดมีกรรมการ

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต าแหน่ง 

ปี 2562 ปี 2561 

ค่าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน: คน) 

ค่าเบีย้ประชุม
(ต่อครัง้: คน) 

คา่ตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน: คน) 

คา่เบีย้ประชมุ
(ตอ่ครัง้: 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 ก าหนด
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

ประธาน 30,000 20,000 30,000 20,000 
กรรมการ 20,000 15,000 20,000 15,000 

คณะกรรมการก ากบัความเสี่ยง  
ประธาน 30,000 30,000 30,000 30,000 
กรรมการ 20,000 20,000 20,000 20,000 



หน้าที่ 6 

หลายคนอยู่ในต าแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนกรรมการที่ต้องพ้นจาก
ต าแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักลา่วพ้นจากต าแหน่งโดยใช้วิธีจบัสลาก กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหนง่ด้วยเหตดุงักลา่วอาจได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 9 คน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 จ านวน 3 คน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สดุ 3 คน ที่ออกตาม
วาระมีดงันี ้

1. นายบนัเทิง  ตนัติวิท ประธานกรรมการ (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
2. นายวิชิต  ญาณอมร กรรมการ  กรรมการสรรหา  ก าหนดค่าตอบแทน  

และบรรษัทภิบาล และกรรมการก ากับความเสี่ยง  
(กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

3. นายปริญญา  หอมเอนก กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากับ
 ความเสีย่ง (กรรมการอิสระ) 

โดยตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 33(4) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีจะต้องเลือกตัง้
กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์  
ของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2561 
ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
เสนอรายช่ือบคุคลเข้ามา 

 คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติส าหรับตนเอง) 
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่พิจารณา  
ตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาที่ก าหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้าง  
และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบตัิตามกฎหมายและประกาศ
ทางการที่เก่ียวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการก ากบัดแูลการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ในช่วง 
การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา เห็นควรเสนอต่อที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้นเพื่อเลอืกตัง้บคุคลเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดงันี ้

1. นายบนัเทิง  ตนัติวิท (กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ) 
2. นายวิชิต  ญาณอมร (กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ) 
3. นายปริญญา  หอมเอนก (กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ) 

เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ทัง้ 3 คน เป็น
กรรมการบริษัทฯ แล้ว 

ทัง้นี ้เมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติเลือกตัง้แล้ว กรณีกรรมการที่ออกตามวาระได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทฯ ต่อไป คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กรรมการท่านนัน้ ด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชดุยอ่ยตามเดิมตอ่ไปด้วย จนกวา่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเปลีย่นแปลง 



หน้าที่ 7 

การลงมติ วาระนี ต้้องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม  
และออกเสยีงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ  
ข้อ 33(5) ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี
ของบริษัทฯ ทกุปี 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ดงันี ้
1. พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยให้ 

1) นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
2) นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

3) นางสาววรรณวิไล  เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

ท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2562 โดยผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 คน ที่เสนอมีรายช่ือปรากฏเป็นผู้ สอบบัญชีที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด ซึง่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว  

2. พิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 950,000 บาท ซึ่งเท่ากับ 
คา่สอบบญัชีในปี 2561 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม  
และออกเสยีงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล นอกจากวาระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 แล้ว 
บริษัทฯ ได้ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 
2561 แต่ปรากฏว่า เมื่อพ้นก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเป็นวาระการประชุม  
เข้ามาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ ถือหุ้ นจะเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองอื่น  ๆ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมาย 
ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่า 
“เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ถอืหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงใน
สามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณา เร่ืองอื่น นอกจากที่ก าหนด
ไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้” 



หน้าที่ 8 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนีไ้ว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตา่ง ๆ โดยไมม่ี
การลงมติ แต่หากผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของ
กฎหมายตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ท่ีกลา่วข้างต้น 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียน  
เข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ น และ /หรือผู้ รับมอบฉันทะโปรดน าหนังสือมอบฉันทะ 
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนในวันประชุม แต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ 
กรรมการผู้ จัดการใหญ่ เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมูลในหนงัสือมอบฉันทะของท่าน  
พร้อมแนบหลกัฐานที่เก่ียวข้อง โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี ้สง่กลบัมายงับริษัทฯ ก่อนวนัประชุม (กรณีส่งทาง

ไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันที่ 17 เมษายน 2562) จกัขอบพระคณุเป็นอยา่งยิ่ง 

ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้ก าหนดวันที่ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) 
ในวันที่  12 มีนาคม 2562 โดยท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้าที่ เ ก่ียวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครัง้นี ม้ายัง  
เลขานุการบริษัททางอี เมล panupan@thanachart.co.th ห รือทางไปรษณีย์มาที่  ส านักเลขานุการองค์กร  ชั น้  17 
บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 หรือทางโทรสาร 0-2217-8312 โดยระบทุี่อยู ่เบอร์โทรศพัท์ ท่ีบริษัทฯ สามารถติดตอ่กลบัได้ 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

(นายภาณพุนัธุ์ ตวงทอง) 
เลขานกุารบริษัท 

โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ 
1) บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ ท่ี  www.thanachart.co.th ตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนาคม 2562 
2) บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แตเ่วลา 12:00 นาฬิกา เป็นต้นไป และมีอาหารรับรองผู้ เข้าร่วมประชุม

ระหวา่งเวลา 12:00 นาฬิกา ถงึเวลา 14:00 นาฬิกา 
3) ผู้ ถือหุ้ น ท่ีมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี  256 1 (แบบรูปเล่ม)  กรุณากรอกรายละเ อียดในเว็บไซต์บ ริษัท ท่ี 

www.thanachart.co.th หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” 

ส านักเลขานุการองค์กร 
นายภาณพุนัธุ์ ตวงทอง  โทร. 0-2217-8082 
นางสาวมนาพนัธ์ ปลอดภยั  โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3012 
นางสาวพทัธ์ธีรา ธนาพิสทุธ์ิสกลุ  โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3004 
นางสาวมชัฌมิา พรหมพิทกัษ์   โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3009 

mailto:panupan@thanachart.co.th%20หรือ
http://www.thanachart.co.th/

	เล่มที่ 1 หนังสือเชิญ TH
	00.หนังสือเชิญ AGM 2019_070362
	1.ปกใน_ข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ_220262
	2.สารบัญ 220262
	3.วาระหนังสือเชิญ_AGM 62_250262
	4.เอกสารแนบ 1_รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ฉบับร่าง) 220262 Final
	5.เอกสารแนบ 2_เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ_220262
	6.เอกสารแนบ 3_แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2562_220262
	7.คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ_220262
	8.หนังสือมอบฉันทะแบบ ข_220262

	เล่มที่ 1 หนังสือเชิญ TH



