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  หนาที ่ 1 

ที่ ธช.สลอ.104/2551       

  วันที่ 11 เมษายน 2551 

เรียน ทานผูถือหุน 

หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจาํป 2551   

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (TCAP) คร้ังที่ 2/2551 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 

มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ในวันที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ หองจามจุรี บอลรูม ชั้น 

M โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อรวมกันพิจารณาเร่ืองตางๆ ตาม

ระเบียบวาระ ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 

วัตถุประสงคและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 ไดจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2550 โดยที่ประชุมได

พิจารณากิจการตางๆ และไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

กระทรวงพาณิชยภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซต ของบริษัทดวยแลว ซึ่ง

รายงานการประชุมคร้ังที่กลาว จําเปนตองเสนอใหผูถือหุนพิจารณาความถูกตองรวมกัน โดยมี

รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ    พิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 มีการบันทึกขอมูลถูกตอง

ตรงตามที่มีการลงมติไว จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว           

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบป 2550 

วัตถุประสงคและเหตุผล ในป 2550 บริษัทมีการเปล่ียนแปลงตางๆ ที่สําคัญซ่ึงสงผลถึงการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็น

ควรรายงานใหผูถือหุนทราบ และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทขอ 33 ซึ่งกําหนดใหที่

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัท

ในรอบปที่ผานมา ทั้งนี้ บริษัทไดจัดทําขอมูลเปดเผยไวในรายงานประจําป 2550 (บรรจุในแผนซีดี) 

และไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมคร้ังนี้แลว  

ความเห็นคณะกรรมการ  พิจารณาแลวเห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท และการเปล่ียนแปลงที่สําคัญในรอบปที่

ผานมาใหผูถือหุนรับทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําป 2550 โดยในวาระนี้จะ
ไมมีการลงมติแตอยางใด  

 

 



 

  หนาที ่ 2 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุ ฉบับส้ินสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 ซึ่ง
ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแลว  

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และขอบังคับของบริษัทขอ 42 

กําหนดใหบริษัทตองมีการจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับส้ินสุด ณ รอบปบัญชีของ

บริษัท พรอมจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบกอนนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ   

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2550 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและการดําเนินงานของบริษัทในป 2550 ที่ผานมา ทั้งนี้ 

งบการเงินดังกลาวไดผานการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริษัท รวมถึงผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและลงนามรับรองแลว รายละเอียดของงบดุลและบญัชี

กําไรขาดทุนฉบบัดังกลาว ปรากฏในรายงานประจําป 2550 (บรรจุในแผนซีดี) ที่สงมาพรอม

หนังสือบอกกลาวเชิญประชุม   

วาระที่ 4  รับทราบการจัดสรรเงินกําไร และพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2550 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 33  ที่กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เปนผู

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 

116 และขอบังคับของบริษัท ขอ 43 กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไว

เปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหกัดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา

มี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด คือรอยละ 10 ของทนุจด

ทะเบียน ทั้งนี้ ในป 2550 ที่ผานมา ผลการดําเนินงานของบริษัทมีกําไรสุทธิ จํานวน  

2,750,182,959 บาท ซึ่งบริษัทไดดําเนินการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป ในอัตรารอยละ 5 เขา

เปนเงินสํารองตามกฎหมายแลว และจากผลดําเนินงานท่ีมีกําไรสุทธิดังกลาว มีผลใหบริษัท

สามารถพิจารณาการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ.2535 มาตรา 112 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกําไรสุทธิจํานวน 2,750,182,959 

บาท  

1. เสนอใหที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตาม

กฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของเงินกําไรสุทธิ ซึ่งไดดําเนินการแลว คิดเปนจํานวนเงิน 

137,509,147.95 บาท 

2. เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550 

งวด 6 เดือนหลังต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 - 31 ธันวาคม 2550  ใหแกผูถือหุนสามัญ

และผูถือหุนบุริมสิทธิทุกรายในอัตราเทากัน หุนละ  0.60  บาท   (หกสิบสตางค)   คิดเปนเงิน



 

  หนาที ่ 3 

จํานวน 799,892,401.80 บาท ซึ่งการจายเงินปนผลครั้งนี้เม่ือรวมกับการจายเงินปนผลงวด

คร่ึงปแรกในอัตราหุนละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค) เปนเงินจํานวน 399,946,200.90 บาท

แลว จะรวมเปนจํานวนเงินปนผลที่จายจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2550 ทั้งส้ินในอัตรา

หุนละ 0.90 บาท (เกาสิบสตางค) เปนจํานวนเงินรวม  1,199,838,602.70 บาท โดยบริษัท

จะปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 13 

พฤษภาคม 2551 ต้ังแตเวลา 12.00 นาฬิกา  และจะจายเงินปนผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 

2551 รายละเอียดการจายเงินปนผลเปรียบเทียบ 3  ป ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

ทั้งนี้ เงินกําไรสวนที่เหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลแลวจะ

โอนเขาไปอยูในสวนของผูถือหุนในรายการกําไรสะสมตอไป 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทจะคํานึงถึงผล

ประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน โดย

อัตราท่ีเสนอใหผูถือหุนอนุมัติจายในปนี้ คิดเปนรอยละ 43.63 ของกําไรสุทธิประจําป 

วาระที่ 5  พิจารณาคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2551 และการจัดสรรเงินบําเหน็จแก
กรรมการจากผลการดําเนินงานประจําป 2550   

วัตถุประสงคและเหตุผล คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑใหคาตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดยอย

ตางๆ  อยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่ของกรรมการที่ตองปฏิบัติใหเปนไป

ตามความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ และเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 

ซึ่งทําใหบริษัท ตองสรรหากรรมการที่มีประสบการณ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบาย

ที่จะกําหนดคาตอบแทนของกรรมการแตละคน ที่สะทอนภาระหนาที่ และความรับผิดชอบของแต

ละคน ตลอดจนเพื่อเปนการปฏิบัติตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี ควรมีการทบทวน

คาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกป 

 ปจจุบันคาตอบแทนของกรรมการเปนไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 เม่ือวันที่ 

30 เมษายน 2550 สําหรับคาตอบแทนกรรมการชุดยอย เปนไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2549 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2549 

สวนการจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการนั้น ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 เม่ือวันที่ 

28 เมษายน 2548 ผูถือหุนอนุมัติใหจัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตราไมเกินรอยละ 1 ของเงิน

ปนผล ที่อนุมัติจายแกผูถือหุน โดยใหคณะกรรมการบริษัทปนผูพิจารณาจัดสรรจายแกกรรมการ

ตอไป และใหนําเสนอผูถือหุนพิจารณาการจัดสรรเงินบําเหน็จทุกคร้ัง ทั้งนี้ผูถือหุนไดอนุมัติ

จัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการรในอัตราไมเกินรอยละ 1 ของเงินปนผล ที่อนุมัติจายแกผูถือหุน 



 

  หนาที ่ 4 

ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรเสนอที่ประชุมดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. รับทราบรายงานการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอื่น 

ในป 2550  

2. พิจารณาอนุมัติการจายเงินบําเหน็จแกกรรมการบริษัทในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลท่ี

จายใหแกผูถือหุน คิดเปนเงินจํานวน 11,998,386.03 บาท โดยใหคณะกรรมการเปนผู

พิจารณาจัดสรร 

รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย ขอมูลการจัดสรรเงินบําเหน็จ และ

อัตราคาตอบแทนกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ 

วัตถุประสงคและเหตุผล ดวยขอบังคับของบริษัท ขอ 18 กําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการของ

บริษัทตองออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสาม หรือ จํานวน 4 คน จากจํานวนกรรมการ 

ทั้งหมดของบริษัทที่มีอยูจํานวน 11 คน จึงตองเสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ

แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผูถือหุนสามารถแตงต้ังกรรมการที่ครบวาระกลับเขารับ

ตําแหนงตออีกวาระก็ได  

ความเห็นคณะกรรมการ  ในชวงตนป 2551  ต้ังแตวันที่ 4 – 29 กุมภาพันธ 2551    บริษัทไดเปดใหผูถือหุนเสนอรายชื่อ

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผานทางเว็บไซตของบริษัท เพื่อรับการเลือกต้ังเขาเปนกรรมการ

ของบริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 แตปรากฏวาเม่ือพนกําหนดเวลา ดังกลาว

แลวไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเขามา  ดังนั้น  คณะกรรมการซ่ึงไมรวมกรรมการผูมี

สวนไดเสียเห็นชอบกับขอเสนอแนะของกรรมการสรรหา     ใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ

เลือกต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในป  2551  จํานวน   3   คน  กลับเขาเปนกรรมการ

ตอไปอีกวาระหน่ึง ไดแก 

1. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ 

2. นายศุภเดช  พูนพิพัฒน 

3. นายอนุวัติร  เหลืองทวีกุล 

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ทาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และกรณีที่ทั้ง 3 ทาน

ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตอไป ใหกรรมการทั้ง 3 ทานดํารงตําแหนงเปนกรรมการใน

คณะอนุกรรมการตามเดิมตอไป 



 

  หนาที ่ 5 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2551 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับบริษัทขอ 33 

กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ

บริษัททุกป โดยผูถือหุนสามารถแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิมทําหนาที่ตอไปอีกได 

ความเห็นคณะกรรมการ  ไดพิจารณาขอเสนอของกรรมการตรวจสอบ และมีมติเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง 

1) นายณรงค       พันตาวงษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ 

2) นางสาวรุงนภา   เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516  หรือ 

3) นางสาวรัตนา    จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734  

แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2550 ที่ผานมา 

โดยใหคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทแสดงความเห็น และลงนามในงบการเงิน

ของบริษัทประจําป 2551 โดยเสนอใหกําหนดเงินคาตอบแทนในการสอบบัญชีเปนจํานวน 

1,650,000 บาท ลดลงจากป 2550 จํานวน 200,000 บาท ซึ่งขอมูลผูสอบบัญชีปรากฏตาม
เอกสารแนบ 5 

วาระที่ 8 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

วัตถุประสงคและเหตุผล จากแนวทางท่ีบริษัทฯ ไดถือปฏิบัติตลอดมา แมจะไมมีการกําหนดวาระอ่ืนๆไว แตไดเปดโอกาส

ใหผูถือหุนไดซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเร่ืองที่เก่ียวของกับวาระการประชุมและเร่ือง

อื่นๆ ตลอดการประชุมโดยใชเวลาพอสมควร สําหรับการประชุมในคร้ังนี้  บริษัทฯ จึงไดเปดเปน

วาระเพิ่มเติมไวใหแกผูถือหุน แตอยางไรก็ดีหากเปนกรณีที่ผูถือหุนประสงคจะใหมีการพิจารณา

และลงมติในเร่ืองอื่นๆ  นอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมก็จะตองเขาตามเงื่อนไข

ของกฎหมายซึ่งบัญญัติไวใน มาตรา 105 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ.2535 วา “เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไม

นอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จาํหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง

อ่ืนนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือ นัดประชุมอีกก็ได”     

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหเปดวาระน้ีไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ โดย

ไมมีการลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ จะตองเขาเงื่อนไขของ

กฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กลาวขางตน 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน และเพื่อใหการลงทะเบียนเขา

รวมประชุมเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว ขอใหทานผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําหนังสือมอบฉันทะมาแสดงตอ

พนักงานลงทะเบียนในวันประชุม แตหากทานประสงคจะมอบฉันทะใหแกกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทเปนผูเขารวม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดสงหนังสือมอบฉันทะของทานโดยใชซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพรอมนี้กลับมายัง

บริษัทกอนวันประชุม จักขอบคุณย่ิง 



 

  หนาที ่ 6 

อนึ่ง บริษัทกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดรายช่ือผูมีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือ

หุน ประจําป 2551  ต้ังแตเวลา 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 8 เมษายน 2551 เปนตนไป จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

 

  ( นายศุภเดช  พูนพิพัฒน ) 

  รองประธานกรรมการ 
 
 

หมายเหต ุ เอกสารแนบดังที่ระบุในแตละวาระไดบรรจุอยูในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมฉบับนี้แลว 
ตามลําดับหนาที่แจงไวในสารบัญ 

เอกสารแนบเพ่ิมเติม 1.  แผนซีดี (CD) รายงานประจําป 2550 

 2.  บัตรแสดงความประสงคขอรับเลมรายงานประจําป 2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผูเขารวมประชุมผูถือหุน ที่บริเวณหนาหองบอลรูม ชั้น M โรงแรม
ปทุมวัน ปริน๊เซส ต้ังแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป และจะมีอาหารวางรับรองผูเขารวมประชุมระหวาง
เวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. 
 

 

สํานักเลขานุการองคกร  

นายภาณุพันธุ   ตวงทอง โทร.0-2217-8082 

นางประไพพักตร   ชุมพลวงศ โทร.0-2217-8199 ตอ 3008-3011 


