หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2550
ที่ ธช.สลอ.087/2550
เรียน

วันที่ 11 เมษายน 2550

ทานผูถือหุน

ดวย ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550
และ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 มีมติใหเรียกประชุมและกําหนดวาระการประชุม โดยกําหนดใหจัดประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2550 ในวันที่ 30 เมษายน 2550 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ หองบอลรูม 2-3ชั้น 2 โรงแรมรอยัล
ออคิด เชอราตัน (The Royal Orchid Sheraton Hotel) ซอยกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร เพื่อรวมกันพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549

วัตถุประสงคและเหตุผล

การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 ไดจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2549 โดยที่ประชุม
ไดพิจารณากิจการตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรายงานการประชุมครั้งที่กลาวจําเปนตอง
เสนอใหผูถือหุนพิจารณาความถูกตองรวมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตาม
เอกสารแนบหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 มีการบันทึกขอมูลถูกตอง
ตรงตามที่มีการลงมติไว จึงเห็นวาผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว

วาระที่ 2.

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2549

วัตถุประสงคและเหตุผล

ในป 2549 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่สําคัญซึ่งสงผลถึงการดําเนินงานของบริษัท
จึงเห็นควรรายงานใหผูถือหุนทราบ และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 33 ซึ่ง
กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึง
กิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา ทั้งนี้ บริษัทไดจัดทําขอมูลเปดเผยไวในหัวขอ “รายงานจาก
คณะกรรมการ” บรรจุอยูในรายงานประจําป 2549 (แผนซีดี) และไดจัดสงใหผูถือหุนพรอม
หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมครั้งนี้แลว

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแลวเห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในรอบป
ที่ผานมาใหผูถือหุนรับทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําป 2549 โดยในวาระนี้
จะไมมีการลงมติแตอยางใด

หนาที่ 1

วาระที่ 3.

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว

วัตถุประสงคและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัทขอ 42 กําหนดให
บริษัทตองมีการจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัท พรอม
จัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบกอนนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและการดําเนินงานของบริษัทในป 2549 ที่ผานมา
ทั้งนี้
งบการเงินดังกลาวไดผานการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและลงนามรับรองแลว รายละเอียดของงบ
ดุลและบัญชีกําไรขาดทุนฉบับดังกลาว ปรากฏในรายงานประจําป 2549 ที่สงมาพรอมหนังสือ
บอกกลาวเชิญประชุม

วาระที่ 4.

พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และพิจารณาจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549

วัตถุประสงคและเหตุผล

เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 33 ที่กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เปน
ผูพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 116 และ
ขอบังคับ ขอ 43 กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง
ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนที่กฎหมายกําหนด คือรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้ ในป 2549 ที่ผานมา ผลการดําเนินงานของบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 1,467,866,826.23
บาท ซึ่งบริษัทไดดําเนินการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป ในอัตรารอยละ 5 เขาเปนเงินสํารอง
ตามกฎหมายแลว และจากผลดําเนินงานที่มีกําไรสุทธิดังกลาว มีผลใหบริษัทสามารถพิจารณา
การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได ตามนัยมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิจํานวน 1,467,866,826.23
บาท โดยรับทราบการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเขาเปนเงินสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติ
การจายเงินปนผล ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. เสนอใหที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตาม
กฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของเงินกําไรสุทธิ ซึ่งไดดําเนินการแลว คิดเปนจํานวนเงิน
73,393,341.31 บาท
2. เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป
2549 งวด 6 เดือนหลังตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2549 ใหแกผูถือหุน
สามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิทุกรายในอัตราเทากัน หุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค)

หนาที่ 2

คิดเปนจํานวนเงิน 666,577,001.50 บาท ซึ่งการจายเงินปนผลครั้งนี้เมื่อรวมกับการ
จายเงินปนผลงวดครึ่งปแรกในอัตราหุนละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค) จํานวนเงินรวม
399,946,200.90 บาทแลว จะรวมเปนจํานวนเงินปนผลที่จายจากผลการดําเนินงาน
ประจําป 2549 ทั้งสิ้นในอัตราหุนละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค) เปนจํานวนเงินรวม
1,066,523,202.40 บาท โดยบริษัทจะปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดรายชื่อ
ผูมีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ตั้งแตเวลา 12.00 นาฬิกา และจะ
จายเงินปนผล ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 รายละเอียดการจายเงินปนผลเปรียบเทียบ
3 ป ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทจะคํานึงถึง
ผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน
โดยอัตราที่เสนอใหผูถือหุนอนุมัติจายในปนี้ คิดเปนรอยละ 72.66 ของกําไรสุทธิประจําป
วาระที่ 5.

พิจารณารับทราบรายงานการจายคาตอบแทนกรรมการประจําป 2549

วัตถุประสงคและเหตุผล

เพื่อใหที่ประชุมรับทราบรายละเอียดการจายคาตอบแกคณะกรรมการบริษัทตามกรอบที่ไดรับ
อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น และจั ด สรรตามการเสนอแนะของคณะกรรมการกํ า หนด
คาตอบแทน จํานวน 7,800,000 บาท/ป และรับทราบรายละเอียดการจายคาตอบแทนแก
คณะกรรมการชุดยอยอื่น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนดอัตราคาตอบแทนตามการ
เสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรายงานการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอื่น ในป
2549 ใหที่ประชุมรับทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 ซึ่งในวาระนี้จะไมมีการลงมติ
แตอยางใด

วาระที่ 6.

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ งออกตามวาระ

วัตถุประสงคและเหตุผล

ดวยขอบังคับของบริษัท ขอ 18 กําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการของ
บริษัทตองออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม หรือ จํานวน 4 คน จากจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัทที่มีอยูจํานวน 12 คน จึงตองเสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยผูถือหุนสามารถแตงตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับ
เขารับตําแหนงตออีกวาระก็ได

ความเห็นคณะกรรมการ

ในชวงตนป 2550 ตั้งแตวันที่ 1 – 31 มกราคม 2550 บริษัทไดเปดใหผูถือหุนเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผานทางเว็ปไซดของบริษัท เพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2550 เขาเปนกรรมการของบริษัท แตปรากฏวาเมื่อพนกําหนดเวลา
ดังกลาวแลวไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเขามา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยการ

หนาที่ 3

เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งเห็นควรเสนอใหผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่
ครบกําหนดตองออกตามวาระในป 2550 จํานวน 4 คน กลับเขาเปนกรรมการตอไปอีก
วาระหนึ่ง ไดแก
1. นายบันเทิง
2. นายพิมล
3. นายสมเกียรติ
4. นางสุชาดา

ตันติวิท
รัฐปตย
ศุขเทวา
ภวนานันท

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ทาน ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 4
วาระที่ 7.

พิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2549 และ
พิจารณาทบทวนคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2550

วัตถุประสงคและเหตุผล

1. เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาการจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการ
ซึ่งในการจายเงินบําเหน็จ
กรรมการนั้น ที่ประชุมผูถือหุนตั้งแตป 2536 ไดอนุมัตินโยบายไวใหมีการจายใหสอดคลอง
กับการจายเงินปนผลแกผูถือหุน โดยกําหนดใหจายเงินบําเหน็จในอัตรารอยละ 1 ของ
จํานวนเงินปนผลที่ไดรับอนุมัติใหจายแกผูถือหุน
2. เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาทบทวนคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2550 ซึ่งขอบังคับ
ของบริษัท ขอ 23 กําหนดไววากรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัท ตามที่ที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนที่แนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนด
ไวเปนคราว ๆ หรือจะใหมีผลไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได
ในป 2549 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ไดกําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการไว
เปนจํานวน 7,800,000 บาท/ป โดยอัตราที่ไดรับอนุมัติคณะกรรมการบริษัทโดยการ
เสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
ไดนํามาจัดสรรเปนคาตอบแทนแก
กรรมการทุกทานในรูปของคาเบี้ยประชุมซึ่งจะจายใหตามจํานวนครั้งที่เขารวมประชุม และ
เงินประจําตําแหนงที่จายใหเปนรายเดือน โดยอัตราที่ไดรับอนุมัติจะจัดสรรเปนคาเบี้ย
ประชุมไดไมเกิน 12 ครั้ง/ป ทั้งนี้ ไมรวมคาตอบแทนที่จายใหแกคณะกรรมการยอยชุด
อื่นๆ ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนมอบใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนด
อัตราคาตอบแทนใหตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําป 2549 ในอัตรา
รอยละ 1 ของจํานวนเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามนโยบายที่ที่ประชุม
ผูถือหุนไดกําหนดไว

หนาที่ 4

2. อนุมัติปรับปรุงอัตราคาตอบแทนกรรมการ โดยปรับวงเงินรวมทั้งป เพิ่มจาก 7,800,000
บาท เปน 8,600,000 บาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้น รอยละ 10.26 ทั้งนี้ ใหคงอัตราการจายคา
ตอบแทนตอเดือน และตอครั้งที่มีการประชุมไวที่จํานวนเทาเดิม ทั้งนี้ สวนที่ขอปรับเพิ่ม
จํานวน 800,000 บาท เปนการปรับเพื่อใหเกิดความคลองตัวในกรณีที่มีการประชุมมากกวา
จํานวน 12 ครั้งตอป
รายละเอียดการจายเงินบําเหน็จกรรมการ และรายละเอียดอัตราคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2549 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5
วาระที่ 8.

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2550

วัตถุประสงคและเหตุผล

ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับบริษัทขอ 33
กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ
บริษัททุกป โดยผูถือหุนสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมทําหนาที่ตอไปอีกได

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบกับการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดพิจารณาถึงความ
เหมาะสมดานปริมาณงาน และการเปลี่ยนแปลงโดยรวมที่จะเกิดขึ้นในป 2550 แลว มีมติให
นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง
1) นางสาวรัตนา
2) นางสาวรุงนภา
3) นายณรงค

จาละ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือ
เลิศสุวรรณกุล ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ
พันตาวงษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315

แหงบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2549 ที่ผานมา
โดยใหคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทแสดงความเห็น และลงนามในงบการเงิน
ของบริษัทประจําป 2550 โดยเสนอใหกําหนดเงินคาตอบแทนในการสอบบัญชีเปนจํานวน
1,850,000 บาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 150,000 บาท ซึ่งขอมูลผูสอบบัญชีปรากฏตาม
เอกสารแนบหมายเลข 6
วาระที่ 9.

พิจารณาการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวน 8 แหง ใหแกธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน)

วัตถุประสงคและเหตุผล

เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจําหนายเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทยอย จํานวน 8 แหง
ไดแก 1. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
3. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด
4. บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด
หนาที่ 5

5. บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด
6. บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด
7. บริษัท ธนชาต กรุป ลีสซิ่ง จํากัด
8. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด
โดยการขายหุนของบริษัทยอยดังกลาวที่บริษัทถืออยูทั้งหมดใหแกธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ในราคามูลคาทางบัญชี (Book Value) ลาสุดกอนทําการซื้อขายหุน แตทั้งนี้จะมีมูลคารวมไมเกิน
4,670 ลานบาท
การดําเนินการดังกลาวเขาขายเปนการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของกิจการ
ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 (“ประกาศ”) หมวด 2
เกณฑกําไรสุทธิ ซึ่งมีมูลคาของรายการเทากับรอยละ 15 หรือสูงกวาแตต่ํากวารอยละ 50
จัดเปนรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยตองจัดทํารายงานและเปดเผย
รายการตอตลาดหลักทรัพย โดยมีสารสนเทศอยางนอยตามบัญชี (1) ทายประกาศ และแจง
ผูถือหุนโดยมีสารสนเทศตามบัญชี (2) ภายใน 21 วัน นับแตวันที่เปดเผยรายการตอตลาด
หลักทรัพย โดยไมตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งสารสนเทศตามบัญชี (1) และ บัญชี
(2) ไดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมนี้แลว ดังปรากฏในเอกสารแนบ 7
อยางไรก็ดี เนื่องจากการโอนขายเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว ถือเปนการขายหรือโอนกิจการ
ของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น ตามนัยมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 จึงตองเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อใหพิจารณาอนุมัติการโอนการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท
ยอยจํานวน 8 แหงดังกลาว เนื่องจาก
1.เปนการปรับโครงสรางการบริหารธุรกิจทางการเงินภายในกลุมธนชาต ซึ่งไมมีผลกระทบตอ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท และการโอนบริษัทยอยทั้ง 8 แหงไปอยูภายใต
การถือหุนของธนาคารธนชาต จะทําใหเกิด Synergy มากขึ้น อีกทั้งจะทําใหเกิดผลตอบแทน
จากการลงทุนที่ดีกวาอันจะสงผลตอบแทนกลับคืนสูบริษัทในฐานะผูถือหุนของธนาคาร
2.ธนาคารจะเปนแหลงเงินทุนที่มีตนทุนต่ํากวาบริษัท เนื่องจากธนาคารเปนธนาคารพาณิชยจึง
สามารถระดมเงินทุนจากการรับฝากเงินจากประชาชน ซึ่งมีตนทุนต่ํากวาการระดมทุนดวยวิธี
อื่นจึงมีความคลองตัวในการจัดหาแหลงเงินทุน เพื่อใชในการเพิ่มทุนหรือใหสินเชื่อแกบริษัท
ยอยในกลุม กรณีที่บริษัทยอยตองการเพิ่มทุน หรือตองการแหลงเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจ
3.กรณีที่ธนาคารมีการถือหุนโดยตรงในบริษัทที่ประกอบธุรกิจใหสินเชื่อตามคํานิยามในเรื่อง
เกณฑการกํากับแบบรวมกลุมของธนคารแหงประเทศไทยตั้งแตรอยละ 75 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดทําใหธนาคารสามารถใหสินเชื่อแกบริษัทดังกลาวไดโดยไมจํากัด
จํานวน

หนาที่ 6

วาระที่ 10.

เรื่องอื่น ๆ

วัตถุประสงคและเหตุผล การเปดวาระอื่น ๆ เพื่อใหผูถือหุนไดซักถาม หารือ และ/หรือ ใหขอเสนอแนะตาง ๆ แกคณะ
กรรมการ และ/หรือฝายจัดการในการดําเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไวเปนระเบียบวาระ
เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรใหนํารายละเอียดสารสนเทศในเรื่องที่
เกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการขายหุนสามัญของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ที่บริษัทถืออยู
บางสวน จํานวน 157,130,216 หุน ขายใหแก The Bank of Nova Scotia Asia Limited เสนอ
ใหผูถือหุนไดรับทราบ โดยไดแนบรายละเอียดมาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมนี้ ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 8
ในการนี้ บริษัทไดจัดสงแผนซีดี (CD) รายงานประจําป 2549 มาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมนี้ดวยแลว แต
หากผูถือหุนทานใดประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2549 เปนรูปเลมก็สามารถกรอกขอมูลแจงรายละเอียดของทานใน
ใบตอบรับที่แนบมาพรอมนี้และสงไปรษณียกลับมายังที่อยูที่ระบุ บริษัทจะดําเนินการจัดสงเลมรายงานประจําป 2549
ใหทานตอไป
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน และเพื่อใหการลงทะเบียน
เขารวมประชุมเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว ขอใหทานผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําหนังสือมอบฉันทะ
มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม แตหากทานประสงคจะมอบฉันทะใหแกกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัท
เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดสงหนังสือมอบฉันทะของทานโดยใชซองธุรกิจตอบรับที่แนบมา
พรอมนี้กลับมายังบริษัทกอนวันประชุม จักขอบคุณยิ่ง
ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป 2550 ตั้งแตเวลา 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 9 เมษายน 2550 เปนตนไป จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
โดยคําสั่งคณะกรรมการ

( นายศุภเดช พูนพิพัฒน )
กรรมการผูจัดการใหญ
หมายเหตุ

เอกสารแนบดังที่ระบุในแตละวาระไดบรรจุอยูใ นเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมฉบับนี้แลว
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ตามลําดับหนาที่แจงไวในสารบัญ
เอกสารแนบเพิ่มเติม

1. แผนซีดี (CD) รายงานประจําป 2549
2. บัตรแสดงความประสงคขอรับเลมรายงานประจําป 2549

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผูเขารวมประชุมผูถือหุน ที่บริเวณหนาหองบอลรูม 2-3 ชั้น 2
โรงแรม รอยัล ออ คิด เชอราตัน ตั้งแตเวลา 8.00 นาฬิกา เปนตนไป และจะมีอาหาร
วางรับรองผูเขารวมประชุมระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 10.00 นาฬิกา

สายงานกลยุทธและแผนงาน
นางณัฐกฤตา ภัทรภร เศวตพัชราภรณ โทร.0-2217-8160
นางประไพพักตร ชุมพลวงศ
โทร.0-2217-8199 ตอ 3009
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