
 
หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถอืหุน ประจําป 2550 

 

ท่ี ธช.สลอ.087/2550                              วันท่ี  11 เมษายน  2550 

 

เรียน ทานผูถือหุน 

 

 ดวย ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2550 เม่ือวันท่ี  28  กุมภาพันธ  2550   

และ คร้ังท่ี 4/2550 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2550 มีมติใหเรียกประชุมและกําหนดวาระการประชุม โดยกําหนดใหจัดประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2550 ในวันท่ี 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  เพ่ือรวมกันพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

วาระที ่1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 

 

วัตถุประสงคและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549  ไดจัดขึ้นในวันท่ี 27 เมษายน 2549  โดยท่ีประชุม

ไดพิจารณากิจการตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด  ซึ่งรายงานการประชุมคร้ังท่ีกลาวจําเปนตอง

เสนอใหผูถือหุนพิจารณาความถูกตองรวมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตาม

เอกสารแนบหมายเลข  1  

 

ความเห็นคณะกรรมการ    พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 มีการบันทึกขอมูลถูกตอง

ตรงตามท่ีมีการลงมติไว  จึงเห็นวาผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว     

       

วาระที่ 2.   พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2549 

 

วัตถุประสงคและเหตุผล ในป 2549 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีสําคัญซึ่งสงผลถึงการดําเนินงานของบริษัท      

จึงเห็นควรรายงานใหผูถือหุนทราบ และเพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 33 ซึ่ง

กําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึง

กิจการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา  ท้ังนี้ บริษัทไดจัดทําขอมูลเปดเผยไวในหัวขอ “รายงานจาก

คณะกรรมการ” บรรจุอยูในรายงานประจําป 2549 (แผนซีดี) และไดจัดสงใหผูถือหุนพรอม

หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมครั้งนี้แลว  

   

ความเห็นคณะกรรมการ  พิจารณาแลวเห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในรอบป

ท่ีผานมาใหผูถือหุนรับทราบ ดังรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจําป 2549 โดยในวาระน้ี

จะไมมีการลงมติแตอยางใด 
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วาระที ่3.    พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน  ฉบับส้ินสุด  ณ  วันที ่ 31 ธันวาคม 2549    

ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว  

 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัทขอ 42 กําหนดให

บริษัทตองมีการจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัท พรอม

จัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบกอนนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ   

 

ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2549 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและการดําเนินงานของบริษัทในป 2549 ท่ีผานมา 

ท้ังนี้ งบการเงินดังกลาวไดผานการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและลงนามรับรองแลว รายละเอียดของงบ

ดุลและบัญชีกําไรขาดทุนฉบับดังกลาว ปรากฏในรายงานประจําป 2549 ท่ีสงมาพรอมหนังสอื

บอกกลาวเชิญประชุม   

 

วาระที ่4.   พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และพิจารณาจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549 

 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 33  ท่ีกําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เปน  

ผูพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 116 และ

ขอบังคับ ขอ 43 กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง     

ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา

ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด คือรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน   

ท้ังนี้ ในป 2549 ท่ีผานมา ผลการดําเนินงานของบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 1,467,866,826.23  

บาท ซึ่งบริษัทไดดําเนินการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป ในอัตรารอยละ 5 เขาเปนเงินสํารอง

ตามกฎหมายแลว และจากผลดําเนินงานท่ีมีกําไรสุทธิดังกลาว มีผลใหบริษัทสามารถพิจารณา

การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได ตามนัยมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  

   

ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิจํานวน  1,467,866,826.23   

บาท โดยรับทราบการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเขาเปนเงินสํารองตามกฎหมาย  และพิจารณาอนุมัติ   

การจายเงินปนผล  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

  

1. เสนอใหท่ีประชุมรับทราบการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตาม

กฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของเงินกําไรสุทธิ ซึ่งไดดําเนินการแลว คิดเปนจํานวนเงิน 

73,393,341.31 บาท 

 

2. เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 

2549 งวด 6 เดือนหลังตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม  - 31 ธันวาคม 2549  ใหแกผูถือหุน

สามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิทุกรายในอัตราเทากัน หุนละ   0.50  บาท   (หาสิบสตางค)    
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คิดเปนจํานวนเงิน 666,577,001.50 บาท ซึ่งการจายเงินปนผลครั้งนี้เม่ือรวมกับการ    

จายเงินปนผลงวดครึ่งปแรกในอัตราหุนละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค) จํานวนเงินรวม 

399,946,200.90 บาทแลว จะรวมเปนจํานวนเงินปนผลท่ีจายจากผลการดําเนินงาน     

ประจําป 2549 ท้ังสิ้นในอัตราหุนละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค) เปนจํานวนเงินรวม 

1,066,523,202.40 บาท โดยบริษัทจะปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือกําหนดรายชื่อ

ผูมีสิทธิรับเงินปนผล ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 ตั้งแตเวลา 12.00 นาฬิกา  และจะ

จายเงินปนผล  ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 รายละเอียดการจายเงินปนผลเปรียบเทียบ 

3  ป ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 

  นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทจะคํานึงถึง   

ผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน 

โดยอัตราที่เสนอใหผูถือหุนอนุมัติจายในปนี้ คิดเปนรอยละ 72.66 ของกําไรสุทธิประจําป 

 

วาระที ่5.  พิจารณารับทราบรายงานการจายคาตอบแทนกรรมการประจําป 2549   

 

วัตถุประสงคและเหตุผล      เพ่ือใหท่ีประชุมรับทราบรายละเอียดการจายคาตอบแกคณะกรรมการบริษัทตามกรอบท่ีไดรับ 

    อนุมัติจากท่ีประชุมผู ถือหุนและจัดสรรตามการเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนด

คาตอบแทน จํานวน 7,800,000 บาท/ป และรับทราบรายละเอียดการจายคาตอบแทนแก

คณะกรรมการชุดยอยอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนดอัตราคาตอบแทนตามการ

เสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

 

ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นควรรายงานการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอ่ืน ในป  

2549 ใหท่ีประชุมรับทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 3  ซึ่งในวาระนี้จะไมมีการลงมติ

แตอยางใด  

 

วาระที ่6.  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

 

วัตถุประสงคและเหตุผล ดวยขอบังคับของบริษัท ขอ 18 กําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการของ 

                                      บริษัทตองออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม หรือ จํานวน 4 คน จากจํานวนกรรมการ 

ท้ังหมดของบริษัทท่ีมีอยูจํานวน 12 คน  จึงตองเสนอตอผูถือหุนเพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระโดยผูถือหุนสามารถแตงต้ังกรรมการท่ีครบวาระกลับ

เขารับตําแหนงตออีกวาระก็ได  

 

ความเห็นคณะกรรมการ     ในชวงตนป 2550  ตั้งแตวันท่ี 1 – 31 มกราคม 2550    บริษัทไดเปดใหผูถือหุนเสนอรายชื่อ 

    บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ผานทางเว็ปไซดของบริษัท      เพ่ือรับการเลือกตั้งในการประชุม 

    สามัญผูถือหุน ประจําป 2550 เขาเปนกรรมการของบริษัท    แตปรากฏวาเม่ือพนกําหนดเวลา 

ดังกลาวแลวไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเขามา  ดังนั้น  คณะกรรมการบริษัทโดยการ   
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  เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา     ซึ่งเห็นควรเสนอใหผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการท่ี 

  ครบกําหนดตองออกตามวาระในป  2550  จํานวน   4   คน  กลับเขาเปนกรรมการตอไปอีก 

  วาระหนึ่ง ไดแก 

 

1. นายบันเทิง  ตันติวิท     

    2. นายพิมล  รัฐปตย 

    3. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา 

    4. นางสุชาดา  ภวนานันท 

 

ท้ังนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการท้ัง 4 ทาน ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 4 

 
วาระที ่7.    พิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2549 และ 

     พิจารณาทบทวนคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2550 

 

วัตถุประสงคและเหตุผล 1.  เพ่ือใหผูถือหุนพิจารณาการจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการ        ซึ่งในการจายเงินบําเหน็จ 

        กรรมการนั้น ท่ีประชุมผูถือหุนต้ังแตป 2536 ไดอนุมัตินโยบายไวใหมีการจายใหสอดคลอง 

                                          กับการจายเงินปนผลแกผูถือหุน    โดยกําหนดใหจายเงินบําเหน็จในอัตรารอยละ  1   ของ 

                                          จํานวนเงินปนผลท่ีไดรับอนุมัติใหจายแกผูถือหุน  
 

2. เพ่ือใหผูถือหุนพิจารณาทบทวนคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2550   ซึ่งขอบังคับ 

    ของบริษัท ขอ 23 กําหนดไววากรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัท ตามท่ีท่ีประชุม 

    ผูถือหุนพิจารณาซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนท่ีแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนด 

    ไวเปนคราว ๆ หรือจะใหมีผลไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได   

              ในป 2549 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน   ไดกําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการไว

เปนจํานวน  7,800,000  บาท/ป   โดยอัตราที่ไดรับอนุมัติคณะกรรมการบริษัทโดยการ

เสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน   ไดนํามาจัดสรรเปนคาตอบแทนแก

กรรมการทุกทานในรูปของคาเบ้ียประชุมซึ่งจะจายใหตามจํานวนครั้งท่ีเขารวมประชุม และ

เงินประจําตําแหนงท่ีจายใหเปนรายเดือน    โดยอัตราที่ไดรับอนุมัติจะจัดสรรเปนคาเบ้ีย

ประชุมไดไมเกิน 12 ครั้ง/ป  ท้ังนี้  ไมรวมคาตอบแทนท่ีจายใหแกคณะกรรมการยอยชุด

อ่ืนๆ ซึ่งท่ีประชุมผูถือหุนมอบใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนด

อัตราคาตอบแทนใหตามความเหมาะสม 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

1. อนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําป 2549 ในอัตรา

รอยละ 1 ของจํานวนเงินปนผลท่ีอนุมัติจายแกผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามนโยบายท่ีท่ีประชุม   

ผูถือหุนไดกําหนดไว   
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2. อนุมัติปรับปรุงอัตราคาตอบแทนกรรมการ  โดยปรับวงเงินรวมท้ังป  เพ่ิมจาก 7,800,000  

 บาท เปน 8,600,000 บาท หรือคิดเปนเพ่ิมขึ้น รอยละ 10.26 ท้ังนี้ ใหคงอัตราการจายคา 

 ตอบแทนตอเดือน และตอคร้ังท่ีมีการประชุมไวท่ีจํานวนเทาเดิม    ท้ังนี้  สวนท่ีขอปรับเพ่ิม 

 จํานวน 800,000 บาท    เปนการปรับเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในกรณีท่ีมีการประชุมมากกวา 

จํานวน 12 คร้ังตอป  

  

 รายละเอียดการจายเงินบําเหน็จกรรมการ และรายละเอียดอัตราคาตอบแทนกรรมการ   

ประจําป 2549 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

 

วาระที ่8. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2550 

 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับบริษัทขอ 33      

   กําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ

บริษัททุกป  โดยผูถือหุนสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมทําหนาท่ีตอไปอีกได 

 

ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นชอบกับการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดพิจารณาถึงความ

เหมาะสมดานปริมาณงาน และการเปลี่ยนแปลงโดยรวมท่ีจะเกิดขึ้นในป 2550 แลว มีมติให

นําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง  
 

1) นางสาวรัตนา  จาละ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3734  หรือ 

2) นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516  หรือ 

3) นายณรงค พันตาวงษ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 

 

แหงบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2549 ท่ีผานมา 

โดยใหคนใดคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทแสดงความเห็น 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  เพ่ือใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจําหนายเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทยอย จํานวน 8 แหง  

    ไดแก   1. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

     2. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

     3. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 

     4. บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 

หนาท่ี 5 



     5. บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด 

     6. บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด 

     7. บริษัท ธนชาต กรุป ลีสซิ่ง จํากัด 

     8. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด 

    

    โดยการขายหุนของบริษัทยอยดังกลาวท่ีบริษัทถืออยูท้ังหมดใหแกธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ในราคามูลคาทางบัญชี (Book Value) ลาสุดกอนทําการซื้อขายหุน แตท้ังนี้จะมีมูลคารวมไมเกิน 

4,670 ลานบาท   

 

การดําเนินการดังกลาวเขาขายเปนการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของกิจการ  ตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัท   

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 นับแตวันท่ีเปดเผยรายการตอตลาด   

หลักทรัพย  โดยไมตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งสารสนเทศตามบัญชี (1) และ บัญช ี

(2) ไดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมนี้แลว ดังปรากฏในเอกสารแนบ 7 

   

 

อยางไรก็ดี  เนื่องจากการโอนขายเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว ถือเปนการขายหรือโอนกิจการ

ของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน ตามนัยมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 จึงตองเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือใหพิจารณาอนุมัติการโอนการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท 

   ยอยจํานวน 8 แหงดังกลาว  เนื่องจาก 

1.เปนการปรับโครงสรางการบริหารธุรกิจทางการเงินภายในกลุมธนชาต   ซึ่งไมมีผลกระทบตอ 

   ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท   และการโอนบริษัทยอยท้ัง 8 แหงไปอยูภายใต 

   การถือหุนของธนาคารธนชาต    จะทําใหเกิด Synergy มากขึ้น อีกท้ังจะทําใหเกิดผลตอบแทน 

จากการลงทุนท่ีดีกวาอันจะสงผลตอบแทนกลับคืนสูบริษัทในฐานะผูถือหุนของธนาคาร        

   2.ธนาคารจะเปนแหลงเงินทุนท่ีมีตนทุนตํ่ากวาบริษัท เนื่องจากธนาคารเปนธนาคารพาณิชยจึง 

                                      สามารถระดมเงินทุนจากการรับฝากเงินจากประชาชน ซึ่งมีตนทุนตํ่ากวาการระดมทุนดวยวิธี 

                                      อ่ืนจึงมีความคลองตัวในการจัดหาแหลงเงินทุน เพ่ือใชในการเพ่ิมทุนหรือใหสินเชื่อแกบริษัท 

ยอยในกลุม กรณีท่ีบริษัทยอยตองการเพ่ิมทุน หรือตองการแหลงเงินทุนเพ่ือการขยายธุรกิจ    

3.กรณีท่ีธนาคารมีการถือหุนโดยตรงในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใหสินเชื่อตามคํานิยามในเร่ือง 

   เกณฑการกํากับแบบรวมกลุมของธนคารแหงประเทศไทยตั้งแตรอยละ 75 ของจํานวนหุนท่ี 

   จําหนายไดแลวท้ังหมดทําใหธนาคารสามารถใหสินเชื่อแกบริษัทดังกลาวไดโดยไมจํากัด 

   จํานวน 
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วาระที ่10.   เรื่องอื่น ๆ   

 

วัตถุประสงคและเหตุผล   การเปดวาระอ่ืน ๆ เพ่ือใหผูถือหุนไดซักถาม  หารือ  และ/หรือ  ใหขอเสนอแนะตาง ๆ  แกคณะ 

กรรมการ และ/หรือฝายจัดการในการดําเนินธุรกิจนอกเหนือจากเร่ืองท่ีเสนอไวเปนระเบียบวาระ  

เพ่ือพิจารณา  

 

ความเห็นคณะกรรมการ  ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรใหนํารายละเอียดสารสนเทศในเร่ืองท่ี

เก่ียวกับการตกลงเขาทํารายการขายหุนสามัญของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ท่ีบริษัทถืออยู

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     

ใบตอบรับท่ีแนบมาพรอมนี้และสงไปรษณียกลับมายังท่ีอยูท่ีระบุ บริษัทจะดําเนินการจัดสงเลมรายงานประจําป 2549        

ใหทานตอไป 

 

 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน และเพ่ือใหการลงทะเบียน      

เขารวมประชุมเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว ขอใหทานผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําหนังสือมอบฉันทะ      

มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม  แตหากทานประสงคจะมอบฉันทะใหแกกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัท

เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดสงหนังสือมอบฉันทะของทานโดยใชซองธุรกิจตอบรับท่ีแนบมา  

พรอมนี้กลับมายังบริษัทกอนวันประชุม จักขอบคุณยิ่ง 

 

 ท้ังนี้ บริษัทไดกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพ่ือกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญ        

ผูถือหุน ประจําป  2550   ตั้งแตเวลา 12.00 นาฬิกา ของวันท่ี 9 เมษายน 2550 เปนตนไป จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

โดยคําสั่งคณะกรรมการ 

 

 

 

 

( นายศุภเดช  พูนพิพัฒน ) 

กรรมการผูจัดการใหญ 

 

หมายเหตุ เอกสารแนบดังที่ระบุในแตละวาระไดบรรจุอยูในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมฉบับน้ีแลว  
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  ตามลําดับหนาที่แจงไวในสารบัญ 

 

เอกสารแนบเพ่ิมเติม  1.  แผนซีดี (CD) รายงานประจําป 2549 

บัตรแสดงความประสงคขอรับเลมรายงานประจําป 2549      2.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายงานกลยุทธและแผนงาน 

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

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 

หนาท่ี 8 


