ที่ ธช.สลอ.082/2552
วันที่ 10 เมษายน 2552
เรียน

ทานผูถือหุน

หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 มีมติ
ใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ หองจามจุรีบอลรูม ชั้น M โรงแรม
ปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อรวมกันพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551

วัตถุประสงคและเหตุผล การประชุมวิสามัญผูถอื หุน ครั้งที่ 1/2551 ไดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551 ซึ่ง
รายงานการประชุมดังกลาว จําเปนตองเสนอใหผูถอื หุนพิจารณาความถูกตองรวมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ
ตาม เอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับรอง
รายงานการประชุมฉบับดังกลาว
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบป 2551

วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษทั ฯ ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป
พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปทผี่ านมา รายละเอียดไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 2551
(บรรจุในแผนซีด)ี ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมครั้งนี้แลว
ความเห็นคณะกรรมการ
ละเอียด ที่ปรากฏในรายงานประจําป 2551
วาระที่ 3

เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมาใหผูถือหุน รับทราบ ดังราย

พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทฯ กําหนด ใหบริษัท ฯ ตองมี
การจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัทฯ พรอมจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบกอนนําเสนอใหผูถอื หุน
พิจารณาอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2551 ที่ผานมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกลาวไดผาน
การพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผูส อบบัญชีไดตรวจสอบและลงนามรับรองแลวรายละเอียดของงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนฉบับดังกลาว ปรากฏในรายงานประจําป 2551 (บรรจุในแผนซีดี) และสรุปงบการเงินพรอม
คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงิน ประจําป 2551 ทีส่ งมาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม

หนาที่ 1

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2551

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และประกอบกับขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหที่
ประชุมสามัญผูถ อื หุนประจําป จะตองพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร โดยตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง ไม
นอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนีจ้ ะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10
ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในป 2551 ที่ผานมา ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน 1,366,010,779.37 บาท (หนึ่งพันสามรอย
หกสิบหกลานหนึง่ หมื่นเจ็ดรอยเจ็ดสิบเกาบาทสามสิบเจ็ดสตางค) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษทั ฯ ไดดําเนินการจัดสรรเงินกําไร
สุทธิประจําป ในอัตรารอยละ 5 เขาเปนทุนสํารองตามกฎหมายแลว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ ประจําป 2551 และ
จายเงินปนผล ดังนี้
1. จัดสรรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ คิดเปนจํานวนเงิน 68,300,538.97 บาท
(หกสิบแปดลานสามแสนหารอยสามสิบแปดบาทเกาสิบเจ็ดสตางค)
2. การจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2551 งวด 6 เดือนหลังตั้งแตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2551 - 31
คิดเปนเงินจํานวน
ธันวาคม 2551 ใหแกผถู ือหุนสามัญและผูถอื หุน บุริมสิทธิในอัตราหุนละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค)
766,697,821.80 บาท* (เจ็ดรอยหกสิบหกลานหกแสนเกาหมื่นเจ็ดพันแปดรอยยีส่ ิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค) ซึง่ การจายเงินปนผล
ครั้งนี้ เมือ่ รวมกับการจายเงินปนผลงวดครึ่งปแรกในอัตราหุนละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค) เปนเงินจํานวน 399,946,200.90 บาท
(สามรอยเกาสิบเกาลานเกาแสนสีห่ มื่นหกพันสองรอยบาทเกาสิบสตางค) แลวจะรวมเปนจํานวนเงินปนผลที่จายจากผลการดําเนินงาน
ประจําป 2551 ทั้งสิ้นในอัตราหุนละ 0.90 บาท (เกาสิบสตางค) เปนจํานวนเงินรวม 1,166,644,022.70 บาท* (หนึ่งพันหนึ่งรอยหกสิบ
หกลานหกแสนสีห่ มื่นสี่พันยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค) โดยบริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถ ือหุนที่มีสทิ ธิรับเงินปนผล ในวันที่ 13
พฤษภาคม 2552 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552
รายละเอียดการจายเงินปนผล เปรียบเทียบ 3 ป ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
ทั้งนี้ เงินกําไรสวนที่เหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลแลวจะโอนเขาไปอยูในสวนของ
ผูถือหุนในรายการกําไรสะสมตอไป
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประกอบการและ
ผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน โดยอัตราที่เสนอใหผถู ือหุนอนุมัติจายในปนี้ คิดเปนรอยละ
85.41* ของกําไรสุทธิประจําป
หมายเหตุ : * จํานวนเงินปนผลทีแ่ สดง มีฐานการคํานวณจากจํานวนหุนสามัญและหุน บุริมสิทธิ รวม 1,333,154,003 หุน หักดวยจํานวน
หุนสามัญที่บริษทั ฯซื้อหุนคืนจากโครงการซื้อหุนคืน คิดเพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 จํานวน 55,324,300 หุน คงเหลือจํานวนหุน
สามัญและหุนบุรมิ สิทธิ เทากับ 1,277,829,703 หุน ทั้งนี้ จํานวนหุนสามัญและหุน บุริมสิทธิที่จะนํามาคํานวณเพื่อจายเงินปนผลอาจ
ลดลงจนกวาจะถึงวันที่กําหนดรายชื่อผูถอื หุนที่มสี ิทธิรับเงินปนผล ( วันที่ 13 พฤษภาคม 2552) อันเนือ่ งมาจากการโครงการรับซื้อหุนคืน
มีระยะเวลาถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2552

หนาที่ 2

วาระที่ 5

รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2551 และอนุมัติเงินบําเหน็จแกกรรมการจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2551

วัตถุประสงคและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑใหคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุด
ยอยตาง ๆ อยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่ของกรรมการที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามความคาดหวังของผูมีสวนได
เสียกลุมตาง ๆ และเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทฯ ตองสรรหากรรมการที่มีประสบการณและมีคุณสมบัติ
เหมาะสมรวมทั้งมีนโยบายทีจ่ ะกําหนดคาตอบแทนของกรรมการแตละคนที่สะทอนภาระหนาที่ และความรับผิดชอบตลอดจนทบทวน
คาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกป และเปรียบเทียบคาตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันใหสอดคลองตองตรงกัน เพื่อเปนการปฏิบตั ิ
ตามหลัก เกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการทบทวนคาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกป
ปจจุบันคาตอบแทนของกรรมการเปนไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2550 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550
วงเงิน 8,600,000 บาท (แปดลานหกแสนบาทถวน) โดยใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูจัดสรรเงินจํานวนดังกลาว สําหรับคาตอบแทน
กรรมการชุดยอย ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพ ิจารณา การจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการนั้น
ผูถือหุนมีมติอนุมตั ินโยบายการจายเงินบําเหน็จกรรมการในอัตราไมเกินรอยละ 1 ของเงินปนผลทีอ่ นุมัตจิ ายแกผูถอื หุน โดยตองเสนอตอ
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จทุกครั้ง
ความเห็นคณะกรรมการ

ตามขอเสนอของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมดังรายละเอียด

ตอไปนี้
1. รับทราบรายงานการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ในป 2551 โดยยังคง
วงเงินคาตอบแทนจายคณะกรรมการบริษัทในป 2552 ที่วงเงิน 8,600,000 บาท (แปดลานหกแสนบาทถวน) ตามที่เคยไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุน
2. พิจารณาอนุมัติการจายเงินบําเหน็จแกกรรมการบริษัทในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลที่จายใหแกผูถอื หุนคิด
เปนเงิน จํานวน 11,666,440.23 บาท* (สิบเอ็ดลานหกแสนหกหมื่นหกพันสี่รอยสีส่ ิบบาทยี่สิบสามสตางค) โดยใหคณะกรรมการบริษัท
เปนผูพิจารณาจัดสรร
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และขอมูลการจัดสรรเงินบําเหน็จ และอัตราคาตอบแทน
กรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
หมายเหตุ * จํานวนเงินบําเหน็จที่แสดง มีฐานการคํานวณจากจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ หักดวยจํานวนหุนสามัญที่บริษัทฯซื้อหุนคืนจาก
โครงการซื้อหุนคืน ที่จะนํามาคํานวณเพื่อจายเงินบําเหน็จอาจลดลงจนกวาจะถึงวันที่กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (วันที่ 13
พฤษภาคม 2552) อันเนื่องมาจากการโครงการรับซื้อหุนคืนมีระยะเวลาถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2552

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทั แทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงคและเหตุผล ดวยขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไววาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการ
ของบริษัทฯ ตองออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม หรือ จํานวน 3 คน จากจํานวนกรรมการ ทั้งหมดของบริษทั ฯ ที่ปจ จุบันมีอยู
จํานวน 9 คน จึงตองเสนอตอผูถ ือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผูถ ือหุนสามารถแตงตั้งกรรมการที่
ครบวาระกลับเขารับตําแหนงตออีกวาระก็ได โดยทีผ่ านมาบริษัทมีวิธีสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาบุคคลที่มี
คุณสมบัติ ความรู ความสามารถที่เหมาะสมเสนอคณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมผูถ อื หุนแตงตั้ง แลวแตกรณี

หนาที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ ในชวงปลายป 2551 ตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ถึง วันที่ 27 มกราคม 2552 บริษัทฯ ได
เปดโอกาสใหผูถอื หุนเสนอรายชือ่ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเขาเปนกรรมการของบริษัทฯ
แตปรากฏวาเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวไมมีผถู ือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเขามา ดังนั้น คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมี
สวนไดเสียเห็นชอบกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
ซึ่งพิจารณาภายใตกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาเห็นควรใหเสนอตอที่
ประชุมผูถอื หุนเพือ่ เลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในป 2552 จํานวน 3 คน กลับเขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
ไดแก
1. นางสาวสุวรรณภา
2. นายสมเจตน
3. นายทวีศักดิ์

สุวรรณประทีป
หมูศิริเลิศ
ศักดิ์ศิริลาภ

เขารับตําแหนงกรรมการ
เขารับตําแหนงกรรมการ
เขารับตําแหนงกรรมการ

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 คน เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไมมีลักษณะตองหามตามขอกําหนดหรือกฎหมายที่
เกี่ยวของ มีความรู ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีผล
การปฏิบัติหนาที่ในปที่ผานมาเปนอยางดียิ่ง ตลอดจนไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานกํากับดูแลที่เกีย่ วของแลว
ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และกรณีที่ทั้ง 3 ทานไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการอีกครั้ง คณะกรรมการบริษัทมีมติใหกรรมการทั้ง 3 คน ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตามเดิมตอไป
วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2552

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับบริษัทกําหนดใหที่ประชุม
สามัญผูถอื หุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป โดยผูถอื หุนสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิม
ทําหนาที่ตอไปอีกได
ความเห็นคณะกรรมการ
พิจารณาแตงตั้ง

ไดพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแลว เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถอื หุน

1. นายณรงค
พันตาวงษ
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ
2. นางสาวรัตนา จาละ
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
3. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3516
แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2551 ที่ผานมา โดยใหคนใดคนหนึ่งทํา
หนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทแสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทประจําป 2552 โดยเสนอใหกําหนดเงินคาตอบแทนใน
การสอบบัญชีคงเดิมไวเปนจํานวน 1,650,000 บาท (หนึ่งลานหกแสนหาหมื่นบาทถวน) ซึ่งขอมูลผูสอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 5
วาระที่ 8

เรื่องอืน่ ๆ (ถามี)

วัตถุประสงคและเหตุผล จากแนวทางที่บริษัทฯ ไดถือปฏิบัติตลอดมา แมจะไมมีการกําหนดวาระอื่นๆ ไว แตไดเปด
โอกาสใหผถู ือหุนไดซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมและเรื่องอืน่ ๆ ตลอดการประชุมโดยใชเวลา
พอสมควร สําหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงไดเปดเปนวาระเพิ่มเติมไวใหแกผูถอื หุน แตอยางไรก็ดีหากเปนกรณีทผี่ ูถือหุนประสงค
จะใหมีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมก็จะตองเขาตามเงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่ง
บัญญัติไวใน มาตรา 105 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 วา “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่ง
หนาที่ 4

แลว ผูถือหุน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุน ที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
อื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือ นัดประชุมอีกก็ได”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหเปดวาระนี้ไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ
โดยไมมีการลงมติ แตหากผูถอื หุน ประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ จะตองเขาเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่
กลาวขางตน
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน และเพื่อใหการลงทะเบียนเขารวม
ประชุมเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว ขอใหทานผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําหนังสือมอบฉันทะมาแสดงตอเจาหนาที่
ลงทะเบียนในวันประชุม แตหากทานประสงคจะมอบฉันทะใหแกกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูเขารวมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทน โปรดสงหนังสือมอบฉันทะของทานโดยใชซองธุรกิจตอบรับทีแ่ นบมาพรอมนี้กลับมายังบริษัทฯ กอนวันประชุม
(กรณีสงทางไปรษณีย กรุณาสงภายใน 24 เมษายน 2552) จักขอบพระคุณอยางยิ่ง
อนึ่ง บริ ษั ทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถ ือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 7 เมษายน 2552
และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดย
วิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 8 เมษายน 2552 รวมทั้งบริ ษัท ฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถอื หุน ที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 13
พฤษภาคม 2552 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

(นายศุภเดช พูนพิพัฒน)
กรรมการผูจัดการใหญ
หมายเหตุ 1. ผูถอื หุนสามารถเรียกดูหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป 2552 และเอกสารประกอบในเว็บไซตของ
บริษัทฯ ไดตั้งแตวันที่ 8 เมษายน 2552
2. บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผูเ ขารวมประชุมผูถือหุน ที่บริเวณหนาหองจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป และมีอาหารวางรับรองผูเขารวมประชุมระหวางเวลา 13.00 น.ถึง 15.00 น.

สวนเลขานุการและกิจการผูถ ือหุน สํานักเลขานุการองคกร
นายภาณุพันธุ ตวงทอง
โทร. 0-2217-8082
นางประไพพักตร ชุมพลวงศ
โทร. 0-2217-8000 ตอ 3008-3011
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