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ที่ ธช.สลอ.004/2549
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2549
เรียน

ทานผูถือหุน

หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
2548 มีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 30 มกราคม 2549 เวลา 14.30
นาฬิกา
ณ หองบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร เพื่อรวมกันพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบ วาระดังนี้
วาระที่ 1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548

ที่มา/เหตุผล

การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 ไดจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2548
โดย ที่ประชุมไดพิจารณากิจการตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรายงานการประชุม
ครั้งที่กลาวจําเปนตองเสนอใหผูถือหุนพิจารณาความถูกตองรวมกัน โดยมีรายละเอียด
ของรายงานการประชุมตามเอกสารแนบหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 มีการบันทึก
ขอมูลไวอยางถูกตองตรงตามที่มีการลงมติไว จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมฉบับ
ดังกลาว

วาระที่ 2.

พิจารณารับทราบรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงาน
ประจํางวดครึ่งปแรก ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2548

ที่มา/เหตุผล

ในป 2548 ที่ผานมา ผลการดําเนินงานประจํางวดครึ่งปแรกของบริษัท ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 มีกําไรสุทธิจํานวน 1,468,459,196.26
บาท
มีผลใหบริษัทสามารถพิจารณาการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนได
ตามนัยมาตรา 115 แหง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณามีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงาน
งวดดังกลาว ใหแกผูถือหุนทุกรายในอัตราหุนละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค) โดยได
ดําเนินการ จายเงินแลวเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 จึงตองนําเสนอตอผูถือ
หุนเพื่อรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแลวเห็นควรนําเสนอรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงาน
งวดครึ่งปแรก ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2548 ใหที่ประชุมรับทราบ
โดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้ รายละเอียดของรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาลปรากฏ
ตามเอกสารแนบหมายเลข 2

หนาที่ 1

วาระที่ 3.

รับทราบรายงานความคืบหนาการดําเนินการ ตามแผนงานปรับโครงสรางการประกอบ
ธุรกิจของกลุมธนชาต
ตามแนวนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (OnePresence) ของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ที่มา/เหตุผล

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2547 ของบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด
(มหาชน) “เงินทุน ธนชาติ” ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 และที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2547 ของ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) “ธนาคารธน
ชาต” ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 ไดมีมติอนุมัติใหท้งั เงินทุนธนชาติ และ
ธนาคารธนชาต ยื่นเสนอแผนงานการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจของกลุมธนชาต
ตามแนวนโยบายสถาบันการเงิน 1รูปแบบ (One-Presence) ของแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน
ตอ กระทรวงการคลัง ผาน ธนาคารแหงประเทศไทย โดยเงินทุนธนชาติและธนาคาร
ธนชาต “กลุมธนชาต” ไดยื่นคําขออนุญาตเพื่อดําเนินการตามนโยบายสถาบันการเงิน 1
รูปแบบ (One-Presence) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2547 และกระทรวงการคลัง
ไดมีหนังสือที่ กค 1004/ล.215 ลงวันที่ 22 เมษายน 2548 แจงผลการพิจารณา
คําขอฯ โดยเห็นชอบใหกลุมธนชาตดําเนินการตามแผนงานที่นําเสนอได
ทั้งนี้ในป 2548 ที่ผานมา กลุมธนชาตไดดําเนินการโอนการประกอบธุรกิจ
การเงิน ซึ่งประกอบดวยธุรกิจเชาซื้อ ธุรกิจสินเชื่ออื่นของเงินทุนธนชาติ และธุรกิจ
การเงินอื่น การรับฝากเงิน การโอนยายเงินฝากประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน รวมถึงการ
โอนสิทธิเรียกรองตามสัญญาใหสินเชื่อ และหลังจากดําเนินการตามแผนงานที่เสนอตอ
ทางการเสร็จสมบูรณ เงินทุนธนชาติจะตองคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุน
ตอ กระทรวงการคลัง ภายในระยะเวลา 1 ป หลังจากที่กระทรวงการคลังเห็นชอบใน
แผนงานฯ หรือตรงกับวันที่ 21 เมษายน 2549 ที่จะถึงนี้ เงินทุนธนชาติจึงได
นําเสนอวาระนี้เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบความคืบหนาของการดําเนินการตามแผนงาน
การปรับโครงสรางฯ ของกลุมธนชาต

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรนําเสนอรายงานความคืบหนา การดําเนินการตามแผนงานการปรับโครงสราง
การประกอบธุรกิจของกลุมธนชาต และการเตรียมการเพื่อคืนใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ตอ กระทรวงการคลัง ตามกรอบระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกําหนดไว
ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ ดังรายละเอียดที่สรุปตามเอกสารแนบหมายเลข 3 โดย
ไมมีการลงมติแตอยางใด

วาระที่ 4.

พิจารณาแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท

ที่มา/เหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ จะตองเตรียมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
บริษัทฯ ภายหลังการคืนใบอนุญาต ดังนั้น จึงจําเปนตองนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทภายหลังการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนการ
เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิในเรื่องชื่อบริษัท/วัตถุประสงคการประกอบธุรกิจ และ
ขอบังคับของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อและลักษณะการประกอบธุรกิจ
หนาที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอใหผูถือหุนพิจารณาและมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ
ดําเนินการแกไข
เปลี่ยนแปลงเอกสารสําคัญทางทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเสนอใหผูถือหุนพิจารณาแยกเปนการแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 1 เรื่องชื่อ ขอ 3 วัตถุประสงคการดําเนินธุรกิจ และการแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับ จํานวน 4 ขอ

4.1 พิจารณาแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 1 เรื่อง “ชื่อ” ของบริษัท
เนื่องจากภายหลังการคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนแลว บริษัทฯ จะมีสถานะ
เปนบริษัทมหาชนจํากัดเทานั้น และไมสามารถใชคําวา “เงินทุน” เปนสวนหนึ่งของชื่อ
บริษัทฯ ได จึงเห็นควรใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 1 โดยเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเปนดังนี้
ขอ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)” และมีชื่อเปนภาษาอังกฤษ
วา
“THANACHART CAPITAL PUBLIC
COMPANY LIMITED”
4.2 พิจารณาแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 เรื่อง “วัตถุประสงค” ของบริษัท
คณะกรรมการฯ
ขอเสนอใหพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการประกอบธุรกิจ
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจภายหลังการคืน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน จึงเสนอใหยกเลิกวัตถุประสงคเดิมทั้งฉบับ จํานวน
15 ขอ และเสนอใหกําหนดวัตถุประสงคขึ้นใหมจํานวน 20 ขอ และแกไขขอความใน
หนังสือบริคณหสนธิขอ 3 เปนดังนี้
ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 20 ขอ
รายละเอียดรางหนังสือบริคณหสนธิฉบับใหม ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 4
4.3 พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
คณะกรรมการฯ ขอเสนอใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ จํานวน 4 ขอ ประกอบดวย
1. ขอบังคับขอ 1 ซึ่งกําหนดไวเกี่ยวกับคํานิยามตาง ๆ เสนอใหแกไขนิยามของชื่อ
บริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

หนาที่ 3

2. ขอบังคับขอ 9 เกี่ยวกับเรื่องการโอนหุน เสนอใหแกไขขอความซึ่งอยูในขอ 9 (2)
วรรคสอง “….เวนแตกระทรวงการคลัง และ/หรือธนาคารแหงประเทศไทยจะอนุมัติ
อยางเปนทางการใหคนตางดาวสามารถถือหุนของบริษัทฯ ได นอยกวา ที่กําหนด
ขางตน”
3. ขอบังคับขอ 30 อยูในหมวดคณะกรรมการเชนกัน ไดเสนอใหแกไขเพิ่มเติม
ถอยคําเกี่ยวกับกรรมการที่ทําหนาที่ในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ของบริษัท และ
สิทธิในการไดรับคาตอบแทนเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติหนาที่ในปจจุบัน โดย
ใหเพิ่มเติมถอยคําดังตอไปนี้
“ขอ 30.

คณะกรรมการ มีอํานาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งที่เห็นสมควร
ใหเปนคณะกรรมการบริหาร และในจํานวนนี้ใหกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานกรรมการบริหารโดยใหมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการ
ของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหกรรมการผูจัดการ
ใหญเปนกรรมการบริหารโดยตําแหนง และใหคณะกรรมการมี
อํานาจแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยอื่นไดตามที่เห็นสมควร

(วรรค 2) กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหอยูใน
คณะกรรมการชุดยอยอื่น มีสิทธิไดรับคาตอบแทน และ/หรือ
บําเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกําหนด
แตทั้งนี้
ไม
ในอันที่จะไดรับ
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการดังกลาว
คาตอบแทน หรือ ผลประโยชนอยางอื่นตามขอบังคับนี้ในฐานะ
กรรมการ
4. ขอบังคับขอ 49 คือ ตราประทับของบริษัท ซึ่งอยูในหมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม เปน
การเสนอขอแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและเปลี่ยน
รูปตราสัญลักษณใหเปนรูปแบบเดียวกันทั้งกลุมธนชาต
ทั้งนี้ รายละเอียดของขอบังคับที่เสนอแกไขจะปรากฏอยูในเอกสารแนบหมายเลข
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วาระที่ 5.

เรื่องอื่นๆ (ถามี)

ที่มา/เหตุผล

จากแนวทางที่บริษัทฯ ไดถือปฏิบัติตลอดมา แมจะไมมีการกําหนดวาระอื่นๆไว แตได
เปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวของกับวาระการ
ประชุมและเรื่องอื่นๆ ตลอดการประชุมโดยใชเวลาพอสมควร สําหรับการประชุมในครั้งนี้
บริษัทฯ จึงไดเปดเปนวาระเพิ่มเติมไวใหแกผูถือหุน แตอยางไรก็ดีหากเปนกรณีที่ผูถือหุน
ประสงคจะใหมกี ารพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนังสือ
เชิญประชุมก็จะตองเขาตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไวใน มาตรา 105 วรรคสอง
หนาที่ 4

แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 วา “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จ
ตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือ
นัดประชุมอีกก็ได”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหเปดวาระนี้ไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ตาง ๆ โดยไมมีการลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติจะตอง
เขาเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กลาวขางตน
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน และเพื่อใหการลงทะเบียน
เขารวมประชุมเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว ขอใหทานผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําหนังสือมอบฉันทะ
มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม แตหากทานประสงคจะมอบฉันทะใหแกกรรมการ / กรรมการอิสระของ
บริษัทเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดสงหนังสือมอบฉันทะของทานโดยใชซองธุรกิจตอบรับ
ที่แนบมาพรอมนี้กลับมายังบริษัทกอนวันประชุม จักขอบคุณยิ่ง
อนึ่ง
บริษัทกํา หนดปดสมุด ทะเบีย นพักการโอนหุนเพื่อกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิในการเขารว มประชุม
วิ สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ตั้งแตเวลา 12.00 นาฬิกาของวันที่ 9 มกราคม 2549 เปนตนไป จนกวาการ
ประชุมจะแลวเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน)

( นายศุภเดช พูนพิพัฒน )
กรรมการผูจัดการใหญ

สายงานเลขาธิการองคกร
นายวิชา กุลกอบเกียรติ

โทร.0-2217-8140

หนาที่ 5

นางณัฐกฤตา ภัทรภร เศวตพัชราภรณ
นางประไพพักตร ชุมพลวงศ

โทร.0-2217-8160
โทร.0-2217-8199 ตอ 3009

หนาที่ 6

