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หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ที่ ธช.สลอ. 006/2564 วันท่ี 25 มีนาคม 2564 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่
25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่  27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา  

ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ช้ัน 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คช่ัน โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 และได้จัดท า
รายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่ก าหนด รวมทั้งได้เผยแพร่  
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ฉบับดังกล่าว 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(1) ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  
พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา โดยรายละเอียด
ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือ 

บอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ และได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันท่ี 25 มีนาคม 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังรายละเอียด 

ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการน าเสนอเพื่อทราบ 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ  
ข้อ 33(2) และข้อ 42 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุน  ณ วันสิ้นสุด 
ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  
เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่าน
การพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับดังกล่ าวได้รวมไว้ในรายงานประจ าปี 2563  
(ในรูปแบบ QR Code) พร้อมกันนี้ได้แนบสรุปงบการเงิน พร้อมค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และจ่ายเงินปันผล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(3) ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีจะต้องพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรเงินก าไร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กับข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 43 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า  

ทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนส ารอง 

คิดเป็นร้อยละ 10 ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินก าไรสุทธิ
ดังกล่าวไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและข้อบังคับ 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลจาก
เงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2563 จากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 3,124,463,044.12 บาท 
และจากผลการด าเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จ านวน 6,669,030,227.03 บาท 
และยังมีก าไรสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ 
มีทุนส ารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
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2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและ 
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นจ านวนเงินที่อนุมัติจ่าย 3,145,850,199.00 
บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.68 ของก าไรสุทธิปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 
47.17 ของก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้อนุมัติ  
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ดังนั้น 
คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท เป็นจ านวนเงินที่อนุมัติจ่าย 
1,887,510,119.40 บาท 

 จ านวนเ งินปันผลที่แสดงมีฐานการค านวณจากจ านวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม
1,165,129,703 หุ้น  หักด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ซื้อคืนและยังมิได้จ าหน่าย จ านวน
116,512,970 หุ้น (ตามโครงการซื้อหุ้นคืน) คงเหลือจ านวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่อนุมัติ
จ่ายเงินปันผลเท่ากับ 1,048,616,733 หุ้น 

โดยก าหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)  ในวันที่  6 พฤษภาคม 2564  
และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ 
เงินท่ีจ่ายปันผลน ามาจากก าไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราตามล าดับ ดังนี ้

 จ านวนหุ้นละ 0.028 บาท จ่ายจากก าไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 
ร้อยละ 30 

 จ านวนหุ้นละ 1.772 บาท จ่ายจากก าไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 
ร้อยละ 20 

ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามวิธีการค านวณ  
ที่ก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  ในการพิจารณาการจ่ายเ งินปันผล บริษัทฯ 
จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของ
เงินกองทุน ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปนัผล ประจ าปี 2561-2563 

 ผลการด าเนินงานประจ าปี 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ก าไรสุทธ ิ(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท) 3,124 57,261 3,316 
ก าไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ล้านบาท) 6,669 10,807 7,839 
จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผล (หุ้น) 1,048,616,733 1,048,616,803 1,145,662,703 

ก าไรต่อหุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท) 100.68 49.98 2.85 
ก าไรต่อหุ้น (งบการเงินรวม) (บาท) 47.17 9.43 6.74 
อัตราเงินปันผลต่อหุ้นท้ังปี (บาท)  3.00 7.00 2.60 
จ านวนเงินปันผลท่ีอนุมัติจ่ายท้ังปี (ล้านบาท) 3,146 7,845 2,998 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 และอนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการ
บริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 
ดังนี ้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย มีการทบทวนค่าตอบแทน และพิจารณาเสนอ
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี 

2. นโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แต่ละคนสะท้อน
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และก าหนดให้กรรมการที่ เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชุดย่อย 

3. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย จะพิจารณากลั่นกรอง  
โดยคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสม
ตามนโยบายก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต 
ทางผลก าไรของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้ 

1. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย  ประจ าปี 2564 โดยอัตรา
ค่าตอบแทนเท่ากับปี 2563 ดังนี ้

อัตราค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมติัในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 

หมายเหต ุ - กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 

 - นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ขออนุมัติ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชนอ์ื่นใดให้แก่กรรมการอีก 

2. พิจารณาอนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ในอัตรา 
ร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น (ไม่รวมเงินปันผลพิเศษ) คิดเป็นเงิน 

   (หน่วย: บาท) 

คณะกรรมการชดุตา่ง ๆ ต าแหน่ง 

ปี 2564 ปี 2563 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(รายเดือน: คน) 

ค่าเบี้ยประชมุ 
(ต่อครั้ง: คน) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(รายเดือน: คน) 

ค่าเบี้ยประชมุ 
(ต่อครั้ง: 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
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

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

คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง  
ประธาน 30,000 30,000 30,000 30,000 
กรรมการ 20,000 20,000 20,000 20,000 
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จ านวน 31,458,501.99 บาท (ค านวณจากเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย  3,145,850,199.00 บาท)  
โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบ าเหน็จแก่กรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561-2563 

 (หน่วย: บาท) 

รายการ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

เงินบ าเหน็จที่จ่าย 31,458,501.99 32,623,054.89 29,981,900.28 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 -18
ก าหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุม
สามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากต าแหน่ง ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3 
โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากต าแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคน
อยู่ในต าแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนั้น 
ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว
อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 9 คน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 จ านวน 3 คน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด 3 คน ที่ออกตามวาระมีดังนี้ 

1. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการ 
ที่เป็นผู้บริหาร) 

2. นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการก ากับความเสี่ยง 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 

3. ดร. ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการ และประธานกรรมการก ากับความเสี่ยง 
(กรรมการอิสระ) 

โดยตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(4) ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีจะต้องเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคล 
เข้ามา 

 คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติส าหรับตนเอง)  
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่พิจารณา  

ตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาที่ก าหนด โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาถึง 
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ความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติ
ตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการก ากับ
ดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้พิจารณาถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ในช่วงการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา เห็นควรเสนอต่อ  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี ้

1. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป (กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ) 
2. นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ (กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ) 
3. ดร. ธนชาติ  นุ่มนนท์ (กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ) 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  
และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร. ธนชาติ  นุ่มนนท์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด ตลอดจนสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็น 

ไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กรรมการท่านนั้น ด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปด้วย จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติ
เปลี่ยนแปลง 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(5) 
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ทุกปี 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้ 
1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยให้ 

1) นางสาวสมใจ  คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 

2) นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

3) นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812 

ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ที่ เสนอมีรายช่ือปรากฏเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2. พิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ลดลงจากปี 2563 
จ านวน 500,000 บาท 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
และออกเสียงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
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วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล นอกจากวาระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 แล้ว 
บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
แต่ปรากฏว่า เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุมเข้ามา  
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ท่ีประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่
ก าหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จ
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด จะขอให้ทีป่ระชุมพิจารณา เร่ืองอ่ืน นอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง  ๆ โดยไม่มี
การลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ท่ีกล่าวข้างต้น 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ( Record 
Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้มายังเลขานุการ
บริษัททางอีเมล : panupan@thanachart.co.th หรือทางไปรษณีย์มาที่ ส านักเลขานุการองค์กร ช้ัน 17 บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางโทรสาร  
0-2217-8312 โดยระบุ ช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ท่ีบริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือปฏิบัติ 
โดยเคร่งครัด (รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว ) อีกทั้งส านักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น 
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ 
ตามรายช่ือที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ)  เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แทน  
โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งกลับมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม (กรณีส่ งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันที่  
20 เมษายน 2564) ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริษัทฯ  
จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 

(นายภาณุพันธุ์  ตวงทอง) 
เลขานุการบริษัท 

โดยค าสั่งของคณะกรรมการ 

 

 



หน้าที่ 8 

หมายเหตุ 
1) บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

ท่ี www.thanachart.co.th ตั้งแต่วันท่ี 25 มีนาคม 2564 
2) บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป  
3) ผู้ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 256 3 (แบบรูปเล่ม)  กรุณากรอกรายละเอียดในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ  

ท่ี www.thanachart.co.th หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ”์  

 

ส านักเลขานุการองค์กร 
นายภาณุพันธุ์  ตวงทอง  โทร. 0-2217-8082 
นางสาวมนาพันธ์  ปลอดภัย  โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3012 
นางสาวพัทธ์ธีรา  ธนาพิสุทธิ์สกุล  โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3004 
นางสาวมัชฌิมา  พรหมพิทักษ์   โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3009 
 

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



