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ที่ ธช.สลอ. 014/2563
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง

แจ้ งมติค ณะกรรมการบริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) ในการเสนอขออนุมัติ จ่า ยเงิ น ปั น ผล และเรี ย กประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยบริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2563 ในวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้ องทองกวาว ชัน้ 16 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โดยที่ประชุมมีเรื่ องสาคัญเห็นควรแจ้ งต่อท่าน ดังนี ้
1. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 และจ่ ายเงินปั นผล
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ มีม ติเสนอให้ ที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงิ น กาไรสุทธิ ประจาปี 2562
และจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
1) รับทราบการไม่จดั สรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริ ษัทฯ มีทนุ สารอง
ตามกฎหมายคิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
2) จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ
7.00 บาท รวมเป็ นจานวนเงินที่อนุมตั ิจ่าย 8,015,260,601.00 บาท แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไป
แล้ วเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเป็ นเงินปั นผลพิเศษ เมื่อวันที่ 16
มกราคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท ดังนัน้ คงเหลือเงินปั นผลที่บริ ษัทฯ จะต้ องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท เป็ นจานวน
เงินที่อนุมตั ิจ่าย 2,057,814,545.40 บาท จานวนเงินปั นผลที่แสดงมีฐานการคานวณจากจานวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวม
1,165,129,703 หุ้น หักด้ วยจานวนหุ้นสามัญที่บริ ษัทฯ ซื ้อคืนและยังมิได้ จาหน่ายจานวน 19,467,000 หุ้น (ตามโครงการซื ้อหุ้นคืน
เมี่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562) และจานวน 2,432,400 หุ้น (ตามหุ้นที่ซื ้อคืนระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2563 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563) คงเหลือจานวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จ่ายเงินปั นผลเท่ากับ 1,143,230,303 หุ้น ทังนี
้ ้
จานวนเงินที่อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจริ งจะลดตามจานวนหุ้นที่ซื ้อคืนจนถึงวันที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล
โดยกาหนดวันที่ ผ้ ูถือ หุ้นมี สิทธิ ได้ รับ เงิ น ปั นผล (Record Date) ในวัน ที่ 30 เมษายน 2563 และกาหนด
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเงินที่จ่ายปั นผลนามาจากกาไรสะสมที่เสีย
ภาษี ในอัตรา ดังนี ้




จานวนหุ้นละ 0.0462 บาท จ่ายจากกาไรสะสมที่บริ ษัทฯ เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 30
จานวนหุ้นละ 0.0322 บาท จ่ายจากกาไรสะสมที่บริ ษัทฯ เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 25
จานวนหุ้นละ 0.0098 บาท จ่ายจากกาไรสะสมที่บริ ษัทฯ เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 23

บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
Thanachart Capital Public Company Limited
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชัน้ 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
444 MBK Tower, 16th-17th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Tel: (662) 217-8000 Fax: (662) 217-8312 www.thanachart.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000510

หนังสือบริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) ที ่ ธช.สลอ. 014/2563
หน้า 2 ของ 4 หน้า



จานวนหุ้นละ 1.7118 บาท จ่ายจากกาไรสะสมที่บริ ษัทฯ เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20

2. เรียกประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้ องแอทธินี
คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธิ นี โฮเทล แบงค็ อ ก, อะ ลัก ซ์ ชูรี คอลเล็ค ชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิ ท ยุ แขวงลุม พิ นี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ นควรเสนอรายงานการประชุม วิ สามัญ ผู้ถื อหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น รั บรอง
รายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมาให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3 พิจ ารณาอนุ มั ติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ส าหรั บ ปี สิ น้ สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ สาหรั บ ปี สิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ง ได้ จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น โดย
แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2562 ทังนี
้ ้ งบการเงินดังกล่าวได้ ผ่านการพิจารณา
รั บรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ทฯ รวมถึง ได้ ผ่า นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชี
รับอนุญาตแล้ ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 และจ่ ายเงินปั นผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการไม่ จดั สรรเงินกาไรสุทธิประจาปี
2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และพิจารณาจ่ายเงินปั นผลตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่
2/2563 ดังกล่าวข้ างต้ น
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2563 และอนุมัติ
เงินบาเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี ้
1) พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ฯ และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563 โดยอัตราค่าตอบแทน
เท่ากับปี 2562 ดังนี ้
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ปี 2563
คณะกรรมการชุดต่ าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง

ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน: คน)

ประธาน

120,000
60,000
60,000
40,000
30,000
20,000
30,000
20,000

กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ปี 2562
ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครัง้ : คน)

60,000
30,000
30,000
20,000
20,000
15,000
30,000
20,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน: คน)

ค่าเบี ้ยประชุม
(ต่อครัง้ : คน)

120,000
60,000
60,000
40,000
30,000
20,000
30,000
20,000

60,000
30,000
30,000
20,000
20,000
15,000
30,000
20,000

2) พิจารณาอนุมตั ิเงินบาเหน็จกรรมการบริ ษัทฯ จากผลการดาเนินงานปกติประจาปี 2562 ในอัตราร้ อยละ 1 ของ
เงิ น ปั นผลที่ อ นุ มัติ จ่ า ยให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น โดยไม่ ร วมเงิ น ปั นผลระหว่ า งกาลที่ เ ป็ นเงิ น ปั น ผลพิ เ ศษ และให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 มีกรรมการที่ออกตามาวาระจานวน 3 คน
คือ 1) นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ 2) นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 3) นายธีรพจน์ วัชราภัย
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ไม่ ร วมกรรมการที่ อ อกตามวาระ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่พิจารณาตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาที่กาหนด ได้ พิจารณาเสนอชื่อ
กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 คน ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็
้ นกรรมการต่อไป
หมายเหตุ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
เพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กัน ยายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2562 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามา
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนด
ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ ดังนี ้
1) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยให้
- นางสาวสมใจ
คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรื อ
- นางสาวรัตนา
จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
- นางสาวณริ ศรา ไชยสุวรรณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812
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ทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริ ษัทฯ ประจาปี 2563
2) พิจารณากาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ เปิ ดวาระนี ้ไว้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และ/หรื อแสดงความคิดเห็นในเรื่ อง
ต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์ จะเปิ ดการพิจารณาและลงมติ จะต้ องเข้ าตามเงื่ อนไขของ
กฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่า “เมื่อที่ประชุม
พิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมด
้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษั ทฯ ได้ กาหนดวันที่ผ้ ูถือหุ้นมีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record
Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2563
ท่า นสามารถส่ง คาถามล่ว งหน้ า ที่เ กี่ ยวข้ อ งกับ ระเบี ยบวาระการประชุม ครั ง้ นี ม้ ายังเลขานุก ารบริ ษัท ทางอีเ มล :
panupan@thanachart.co.th หรื อทางไปรษณีย์มาที่ สานักเลขานุการองค์กร ชัน้ 17 บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) เลขที่ 444
อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรื อทางโทรสาร 0-2217-8312 โดยระบุ
ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ ที่บริ ษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ทราบว่า บริ ษัทฯ จะเผยแพร่ หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.thanachart.co.th) ตังแต่
้ วนั ที่ 20 มีนาคม 2563 เป็ นต้ นไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)

(นายสมเจตน์ หมูศ่ ิริเลิศ)
กรรมการผู้จดั การใหญ่
สานักเลขานุการองค์กร
นายภาณุพนั ธุ์ ตวงทอง
โทร. 0-2217-8082

