ขอมูลสําคัญที่ผูถือหุนควรทราบ

กําหนดการที่เกี่ยวของ
•
•
•
•

รับตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะ
รับลงทะเบียนการรวมประชุม
รับอาหาร
รับของที่ระลึก

เวลา 11.30 นาฬิกา เปนตนไป
เวลา 12.00 นาฬิกา จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ
เวลา 12.00 นาฬิกา - 14.00 นาฬิกา
เวลา 12.00 นาฬิกา เปนตนไป (กรณีของที่ระลึกไมพอ จะจัดสงใหแกผูถือหุนตอไป)

การมอบฉันทะ
ผูถือหุน 1 ราย (รวมทุกทะเบียนผูถือหุน)
• มอบฉันทะใหกับผูรับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพื่อเขารวมประชุมเทานั้น
• มอบฉันทะในจํานวนหุนที่ถือทั้งหมดไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อมอบฉันทะได
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ซึ่งพิมพบารโคด มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย
โปรดศึกษาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และจัดเตรียมเอกสารประกอบโดยครบถวนสมบูรณ เพื่อการใชสิทธิของผูถือหุน
การถือหุนบริษัทฯ
ดวยบริษัทฯ เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน โดยการอนุญาตของธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) จึงมีขอจํากัด
การซื้อหรือมีหุนในบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุมธนชาต ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน ประกาศและหนังสือของ ธปท.
ซึ่งบริษัทฯ ไดเปดเผยเกณฑที่เกี่ยวของไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ แลว ผูถือหุนจึงควรศึกษาเกณฑดังกลาว เพื่อรักษาไวซึ่งสิทธิใน
การถือหุนโดยครบถวน

สารบัญ
หนา
หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558

1

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน
• รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 (ฉบับราง)
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1_เอกสารแนบ 1)
• ขอมูลเปรียบเทียบการจายปนผลประจําป 2555-2557
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4_เอกสารแนบ 2)
• รายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย ขอมูลการจัดสรรเงินบําเหน็จ
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5_เอกสารแนบ 3)
• ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง
เขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6_เอกสารแนบ 4)
• รายนามและประวัติโดยสังเขปของผูสอบบัญชี และคาตอบแทนการสอบบัญชี
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7_เอกสารแนบ 5)
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เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับการเขาประชุมสามัญผูถือหุน
• คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขาประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน
• ขอมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ
• ขั้นตอนการเขารวมประชุม
• ขอบังคับบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุม
• แผนที่และแผนผังสถานที่จัดประชุม
เอกสารที่สงมาดวย
1. รายงานประจําปและงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในรูปแบบซีดี
2. สรุปงบการเงิน คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ประจําป 2557
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งพิมพบารโคดสําหรับผูถือหุนแตละราย (ตามแนบ)
4. แบบฟอรมลงทะเบียน (ตามแนบ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักเลขานุการองคกร
โทรศัพท 0-2217-8000 ตอ 3008-3012 โทรสาร 0-2217-8312
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ที่ ธช.สลอ.044/2558
วันที่ 18 มีนาคม 2558
เรียน

ทานผูถือหุน
หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันจันทรที่ 23
กุมภาพันธ 2558 มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14:00 นาฬิกา
ณ หองแอทธินี คริสตัลฮอลล ชั้น 3 โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557
วัตถุประสงคและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ไดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน
2557 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมจัดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลท.”) ภายในเวลาที่ ตลท.
กํ า หนด และได เ ผยแพร ไ ว ใ นเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ฯ ด ว ยแล ว โดยรายละเอี ย ดของรายงานการประชุ ม ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1 (หนา 8-39)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ใหผูถือหุนรับรอง
รายงานการประชุมฉบับดังกลาว
การลงมติ วาระนี้ ต อ งได รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2557
วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่ อ ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ข อ 33(1) ซึ่ ง กํ า หนดให ที่ ป ระชุ ม
สามัญผูถือหุนประจําป พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา รายละเอียด
ไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 2557 (บรรจุในแผนซีดี) ที่ไดจัดสงใหผูถือหุน พรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมครั้งนี้แลว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ควรรายงานผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในรอบป ที่ ผ า นมาให ผู ถื อ หุ น
รับทราบดังรายละเอียด ที่ปรากฏในรายงานประจําป 2557
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(2) และขอ 42 กําหนดใหบริษัทฯ ตองมีการจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของ
รอบป บั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ในการประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โดยต อ งจั ด ให
ผูสอบบัญชีตรวจสอบกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

หนาที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2557
ที่ผานมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกลาวไดผานการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ
รวมถึงผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบและลงนามรับรองโดยไมมีเงื่อนไขแลว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จฉบับดังกลาวพรอมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจําป 2557 (บรรจุในแผน
ซีดี) พรอมนี้ไดแนบสรุปงบการเงิน พรอมคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําป 2557 สง
มาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมครั้งนี้แลว
การลงมติ วาระนี้ ต อ งได รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 และจายเงินปนผล
วัตถุประสงคและเหตุผล ด ว ยตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ข อ 33(3) กํ า หนดให ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น
ประจําปจะตองพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116
กั บ ข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ข อ 43
กํ า หนดให บ ริ ษั ท ฯ ต อ งจั ด สรรเงิ น กํ า ไรสุ ท ธิ ป ระจํ า ป ส ว นหนึ่ ง ไว เ ป น ทุ น สํ า รอง
ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวน
ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีทุนสํารองคิดเปนรอยละ 10 ครบถวนตามที่กําหนดไว
ในกฎหมายแลว บริษัทฯ จึงไมตองจัดสรรกําไรสุทธิดังกลาวไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายและขอบังคับอีกแตอยางใด
ทั้ ง นี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กํ า หนดให ก ารจ า ยเงิ น ป น ผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํา มิได ในกรณีที่บริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หา มมิใหจายเงินปนผล
โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งบริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป 2557 จากผลการดําเนินงาน
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 1,652,614,938.76 บาท และจากผลการดําเนินงานสวนที่เปนของบริษัท ฯ ตาม
งบการเงินรวมจํานวน 5,120,203,858.69 บาท โดยไมมียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจายเงินปนผลได ซึ่งบริษัทฯ
มีนโยบายในการพิจารณาจายเงินปนผล โดยคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน ดังนี้
1. รับทราบการไมจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2557 เปนทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทฯ
มีทุนสํารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกําหนดแลว
2. เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิ
ในอัตราหุนละ 1.00 บาท เปนจํานวนเงินที่อนุมัติจาย 1,206,479,703 บาท ซึ่งการจายเงินปนผลครั้งนี้
เมื่ อ รวมกั บ การจ า ยเงิ น ป น ผลระหว า งกาลในอั ต ราหุ น ละ 0.60 บาท เป น จํ า นวนเงิ น ที่ อ นุ มั ติ จ า ย
723,887,821.80 บาท แลวรวมเปนจํานวนเงินปนผลที่อนุมัติจายของป 2557 ทั้งสิ้นในอัตราหุนละ
1.60 บาท รวมเปนจํานวนเงินที่อนุมัติจาย 1,930,367,524.80 บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 116.81 ของกําไร
สุทธิป 2557 จากผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และรอยละ 37.70 จากผลการดําเนินงาน
ส ว นที่ เ ป น ของบริ ษั ท ฯ ตามงบการเงิ น รวม (จํ า นวนเงิ น ป น ผลที่ แ สดง มี ฐ านการคํ า นวณจากจํ า นวน
หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิรวม 1,277,829,703 หุน หักดวยจํานวนหุนสามัญที่บริษัทฯ ซื้อหุนคืนจาก
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โครงการซื้ อ หุ น คื น จํ า นวน 71,350,000 หุ น คงเหลื อ จํ า นวนหุ น สามั ญ และหุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ เท า กั บ
1,206,479,703 หุน)
โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุน ที่มีสิทธิรับเงินปน ผล ในวันที่ 16 เมษายน 2558 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุ น
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 17 เมษายน 2558 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2558
รายละเอียดการจายเงินปนผล เปรียบเทียบ 3 ป ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (หนา 40)
ทั้งนี้ เงินที่จายปนผลนํามาจากกําไรสะสมที่เสียภาษีในอัตรารอยละ 30 ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดา
สามารถขอเครดิตภาษีเงินปนผลไดตามวิธีการคํานวณที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร
นโยบายการจ า ยเงิ น ป น ผลของบริ ษั ท ฯ ในการพิ จ ารณาการจ า ยเงิ น ป น ผล บริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณาถึ ง
ผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน
การลงมติ วาระนี้ ต อ งได รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม และ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จ
กรรมการบริ ษั ท ฯ จากผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ป 2557 และขออนุ มั ติ ว งเงิ น ค า ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2558
วัตถุประสงคและเหตุผล คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี น โยบายและหลั ก เกณฑ ใ ห ค า ตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดยอยตาง ๆ อยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่ของกรรมการที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
ความคาดหวัง ของผู มีสว นไดเสียกลุมตา ง ๆ และเปน ไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ ย วขอ ง ซึ่ง บริ ษัท ฯ ต องสรรหา
กรรมการที่มีประสบการณ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกําหนดคาตอบแทนของกรรมการแตละคนที่
สะทอนภาระหนา ที่และความรับผิ ดชอบ โดยเปรียบเทียบคาตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันพรอ มกับ มีการทบทวน
คาตอบแทนกรรมการเปน ประจํา ทุ กปเพื่อ เปน การปฏิบัติตามหลักเกณฑการกํา กับ ดูแ ลกิจการที่ดี ทั้ง นี้ ไดกํา หนดให
กรรมการที่เปนผูบริหารไมไดรับคาตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย
ป จ จุ บั น ค า ตอบแทนของกรรมการบริ ษั ท ฯ เป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด มาตรา 90
และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 23 โดยมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ไดอนุมัติ
วงเงิน คาตอบแทนจายแกกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไมเกินวงเงิน 11,000,000 บาทตอ ป เทา กับปที่ผานมา (ไมรวม
ค า ตอบแทนกรรมการชุ ด ย อ ยและไม ร วมเงิ น บํ า เหน็ จ ) และให ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี อํ า นาจในการกํ า หนดอั ต รา
คาตอบแทนจายแกกรรมการบริษัทฯ สําหรับคาตอบแทนกรรมการชุดยอย ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 30 กําหนดให
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณา สวนการจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 ไดมีมติอนุมัตินโยบายการจายเงินบําเหน็จกรรมการในอัตรา
รอยละ 1.00 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เห็นควร
เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ดังนี้
1. รายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย ในป 2557 และอัตราคาตอบแทนในปจจุบันให
ผูถือหุนทราบ
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2. พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 1.00 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายใหแกผูถือหุน
คิดเปนเงินจํานวน 19,303,675.25 บาท โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาจัดสรร
3. วงเงิ น ค า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ทั้ ง คณะ ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ไ ม เ กิ น 11,000,000 บาทต อ ป
ยังเหมาะสมอยู จึงขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (เฉพาะคณะกรรมการบริษัทฯ ไมรวม คณะกรรมการ
ชุดยอย) ไมเกิน 11,000,000 บาทตอป
รายละเอี ย ดอั ต ราค า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ฯ กรรมการชุ ด ย อ ย และข อ มู ล การอนุ มั ติ เ งิ น บํ า เหน็ จ
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 (หนา 41-43)
การลงมติ วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 17-18 กําหนดไววา การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยในการประชุมสามัญ
ประจําปทุกครั้งใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนั้นพนจากตําแหนงถาจํานวนกรรมการที่จะพนจากตําแหนง
ไมอาจแบงไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใชจํานวนที่ใกลเคียงกันแตไมเกิน 1 ใน 3 โดยใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูพน
จากตําแหนง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูในตําแหนงมานานเทา ๆ กัน เปนจํานวนมากกวาจํานวนกรรมการที่ตอง
พนจากตําแหนงในคราวนั้น ใหกรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงโดยใชวิธีจับสลาก กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดวยเหตุ
ดังกลาวอาจไดรับเลือกตั้งใหกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได
ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 9 คน จึงมีกรรมการที่ตองออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2558 จํานวน 3 คน โดยกรรมการที่อยูในวาระนานที่สุด 3 คน ที่ออกตามวาระมีดังนี้
1. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป

รองประธานกรรมการบริ ห าร
และรองประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (กรรมการที่เปนผูบริหาร)

2. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ

กรรมการบริ ห าร กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และรองกรรมการ
ผูจัดการใหญ (กรรมการที่เปนผูบริหาร)

3. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ

กรรมการบริ ห าร กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และรองกรรมการ
ผูจัดการ (กรรมการที่เปนผูบริหาร)

โดยตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(4) กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจะตองเลือกตั้งกรรมการ
บริษัทฯ แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผานทาง
เว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 14
พฤศจิ กายน 2557 แต ป รากฏวา เมื่อ พนกํา หนดเวลาดังกลา วแลว ไมมีผูถือ หุนรายใดเสนอรายชื่ อบุคคลเขา มา ดัง นั้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ไมรวมกรรมการที่ออกตามวาระ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ที่พิจารณาตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาที่กําหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสรางและองคประกอบ
โดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ฯ รวมถึ ง คุ ณ สมบัติต ามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ ยวข อ ง ตลอดจนความรู
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ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวน เห็นควร
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตอไป ดังนี้
1. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
2. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ
3. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ
ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) ไดใหความเห็นชอบการแตงตั้งทั้ง 3 คน เปนกรรมการบริษัทฯ แลว โดย
ประวัติและขอมูลบุคคลที่เสนอใหเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ ครั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 (หนา 4447)
ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผูถือหุนมีมติเลือกตั้งแลว คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหกรรมการทั้ง 3 คน ดํารงตําแหนง
ในคณะกรรมการชุดยอยตามเดิมตอไปดวยจนกวาคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเปลี่ยนแปลง
การลงมติ วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558
วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับ
บริษัทฯ ขอ 33(5) กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ
ทุกป โดยผูถือหุนสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมทําหนาที่ตอไปอีกได
ความเห็นคณะกรรมการ ไดพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแลว เห็นควรเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณา ดังนี้
1. พิจาณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยให
1) นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ
2) นางสาวรัตนา จาละ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
3) นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499
ทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจําป 2558 โดย
ผูสอบบัญ ชีทั้ง 3 คน ที่เสนอมีรายชื่อปรากฏเปน ผูสอบบัญ ชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และมีคุณสมบัติตามเกณฑ ธปท. กําหนด ซึ่ง ธปท. ไดใหความ
เห็นชอบแลว
2. พิจารณากําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 เปนจํานวนเงิน 900,000 บาท ซึ่งเทากับคาสอบบัญชีในป
2557
รายละเอียดขอมูลผูสอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (หนา 48-50)
การลงมติ วาระนี้ ต อ งได รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม
และออกเสียงลงคะแนน

หนาที่ 5

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
วัตถุประสงคและเหตุผล นอกจากวาระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได กํา หนดในการประชุมสามัญผูถือ หุน
ประจําป 2558 แลว บริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนเสนอวาระเพิ่มเติมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระ
ในการประชุม สามัญ ผูถือ หุน ประจํา ป 2558 ตั้ง แตวัน ที่ 15 กัน ยายน 2557 ถึง วั น ที่ 14 ธั น วาคม 2557 แตป รากฏว า
เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเปนวาระการประชุมเขามาแตอยางใด อยางไรก็ตาม กรณีผูถือหุน
จะเสนอเรื่องใหที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ก็จะตองเขาตาม
เงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไวในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 วา “เมื่อที่ประชุม
พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหเปดวาระนี้ไ วเพื่อใหผูถือหุ นได ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องตาง ๆ โดยไมมีการลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ จะตองเขาตามเงื่อนไขของกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ที่กลาวขางตน
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน และเพื่อใหการลงทะเบียน
เขารวมประชุมเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว ขอใหทานผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียน
หรือหนังสือมอบฉันทะมาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุม แตหากทานประสงคจะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯหรือกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกขอมูลในหนังสือมอบ
ฉันทะของทาน โดยใชซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพรอมนี้ สงกลับมายังบริษัทฯ กอนวันประชุม (กรณีสงทางไปรษณีย
กรุณาสงภายในวันที่ 24 มีนาคม 2558) จักขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง
ทั้ ง นี้ บริ ษัท ฯ ได กํา หนดรายชื่อ ผูถือ หุน ที่ มีสิท ธิเ ขา ร ว มประชุมผู ถือ หุ น และออกเสีย งลงคะแนนในวัน ที่ 11
มีนาคม 2558 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหงตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 12 มีนาคม 2558
อนึ่ ง ท า นสามารถส ง คํา ถามที่เ กี่ย วข อ งกั บ ระเบีย บวาระการประชุม ครั้ ง นี้ ลว งหน า มายัง เลขานุการบริษั ท
ทางอีเมลที่ panupan@thanachart.co.th หรือทางไปรษณียมาที่ สํานักเลขานุการองคกร บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ชั้น 17 เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางโทรสาร
หมายเลข 0-2217-8312 โดยระบุที่อยู เบอรโทรศัพท ที่บริษัทฯ สามารถติดตอกลับได
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

(นายภาณุพันธุ ตวงทอง)
เลขานุการบริษัท
โดยคําสั่งของคณะกรรมการ

หนาที่ 6

หมายเหตุ 1. บริษัทฯ จะเผยแพรหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 และเอกสารประกอบ
การประชุมบนเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.thanachart.co.th ตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2558
2. บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผูเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ณ หองแอทธินี คริสตัลฮอลล ชั้น 3 โรงแรม
พลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ตั้งแตเวลา 12:00 นาฬิกา เปนตนไป และมีอาหารรับรองผูเขารวม
ประชุมระหวางเวลา 12:00 นาฬิกา ถึง 14:00 นาฬิกา
3. ผูถือหุนที่มีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2557 แบบรูปเลม กรุณากรอกรายละเอียดในแบบ
บริการธุรกิจตอบรับที่แนบมาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ฉบับนี้
แลวสงกลับมายังบริษัทฯ
สํานักเลขานุการองคกร
นายภาณุพันธุ ตวงทอง
นางสาวมนาพันธ ปลอดภัย
นางประไพพักตร ชุมพลวงศ

โทร. 0-2217-8082
โทร. 0-2217-8000 ตอ 3012
โทร. 0-2217-8000 ตอ 3008-3011

หนาที่ 7

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางเอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ณ หองแอทธินี คริสตัลฮอลล ชั้น 3 โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา
องคประชุม ณ เวลา 14.04 นาฬิกา มีผูถือหุนที่มาดวยตนเอง จํานวน 816 ราย รวมจํานวนหุนได 23,244,967
หุน และผูถือหุนที่มอบฉันทะ จํานวน 1,004 ราย รวมจํานวนหุนได 644,696,946 หุน รวมจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 1,820
ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 667,941,913 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 52.2716 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จํานวน
1,277,829,703 หุน ครบเปนองคประชุม
บันทึกเพิ่มเติม: มีผูถือหุน 2 รายที่เปนบุคคลที่เกี่ยวของกันตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”)
กําหนด ถือหุนรวมกันเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่ง ธปท. อนุญาตใหใชสิทธิ
ลงคะแนนเสียงไดรวมกันไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จํานวนหุนที่
ประธานที่ประชุมรายงานตอนเปดประชุม จะสามารถออกเสียงไดในแตละวาระรวมเปนจํานวน 127,782,970 เสียง
กรรมการผูเขารวมประชุม
1. นายบันเทิง
2. นายศุภเดช

3.

4.

5.
6.
7.
8.

ตันติวิท
พูนพิพัฒน

ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธาน
กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และกรรมการผู จั ด การใหญ
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)
นางศิริเพ็ญ
สีตสุวรรณ
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกรรมการกําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ/กรรมการที่
ไมเปนผูบริหาร)
นายสมเกียรติ
ศุขเทวา
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการกํ า หนดค า ตอบแทน และกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
นายวิรไท
สันติประภพ
กรรมการ และกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง (กรรมการอิ ส ระ/
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ รองประธานกรรมการบริ ห าร และรองประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่เปนผูบริหาร)
นายสมเจตน
หมูศิริเลิศ
กรรมการ กรรมการบริ ห าร และกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)
กรรมการ กรรมการบริ ห าร และกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
นายทวีศักดิ์
ศักดิ์ศิริลาภ
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)
หนาที่ 8

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางเปดประชุม
นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อเวลา 14.04 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 9 วาระ โดยพิจารณาเรียงตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมที่ไดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว โดยประธาน
ที่ประชุมแตงตั้งให นายภาณุพันธุ ตวงทอง เลขานุการบริษัท เปนผูจดบันทึกการประชุม
ประธานที่ประชุมไดชี้แจงตอ ที่ประชุมวา คุณพันธทิพย สุรทิณฑ กรรมการบริษัทฯ ไดลาออกจากการเปน
กรรมการ ตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 แลว ทําใหปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการเหลือ 8 ทาน ซึ่งตองขอบคุณ
คุณพันธทิพย สุรทิณฑ ที่ผานมาปฏิบัติหนาที่กรรมการและกรรมการชุดยอยดวยดีมาโดยตลอด หลังจากนั้นขอให
เลขานุการบริษัทกลาวแนะนํากรรมการบริษัทฯ และชี้แจงรายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุมใหผูถือหุนทราบ
เลขานุการบริษัท ไดขอใหเจาหนาที่โรงแรมเรียนใหผูถือหุนทราบถึงเสนทางออกฉุกเฉินกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
หรื อ เพลิ ง ไหม เ พื่ อ ความปลอดภั ย ของผู ถื อ หุ น หลั ง จากนั้ น ได เ รี ย นชี้ แ จงให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า ในการประชุ ม ครั้ ง นี้
มีกรรมการบริษัทฯ เขารวมประชุมทั้งสิ้นจํานวน 8 ทาน จากจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ จํานวน 8 ทาน ซึ่งใน
จํานวนนี้รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน โดย
ไดแนะนํากรรมการบริษัทฯ เปนรายบุคคล และเรียนชี้แจงเพิ่มเติมวา ในวันนี้คุณรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
คุณวรรณวิไล เพชรสราง ผูแทนจากสํานักงานสอบบัญชี ที่ทําการสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในกลุม ก็ไดเขารวมประชุม
ในครั้ ง นี้ ด ว ย ดั ง นั้ น หากในระหว า งการประชุ ม ท า นผู ถื อ หุ น ประสงค จ ะให ก รรมการหรื อ ผู ส อบบั ญ ชี ตอบชี้ แ จง
ขอซักถามก็สามารถดําเนินการไดและไดขอเชิญตัวแทนของผูถือหุน 1 ทาน เปนพยานในการสังเกตการณ การตรวจนับ
หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ดวย โดยขอชี้แจงรายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุมใหทราบสรุปไดดังนี้
• บริษัทฯ ไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนไวใหกับทุกทานเพื่อความสะดวกในการใชสิทธิการออกเสียงลงมติ
ในการประชุ ม โดยบั ต รลงคะแนนที่ ท า นได รั บ จะแบ ง เป น วาระต า ง ๆ รวมทั้ ง หมด 11 บั ต ร ซึ่ ง ฝ า ยจั ด การได พิ ม พ
รายละเอียดไวในบัตรแลว สําหรับวาระที่ 2 เปนการเสนอรายงานเพื่อใหที่ประชุมรับทราบเทานั้นจึงไมมีบัตรลงคะแนน
• ในระหวางการประชุมแตละวาระ ผูถือหุนทานใดที่มีประเด็นชี้แจงหรือคําถาม กรุณาแจงชื่อและนามสกุล
เพื่อใหผูจดบันทึกการประชุม ไดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง
• การออกเสียงลงมติ สําหรับทานที่ประสงคจะใชสิทธิลงมติ “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด
กรุณากรอกมติของทานพรอมลงนามไวในบัตร เมื่อเรียบรอยแลวโปรดยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เก็บและรวบรวมคะแนน
ดังกลาว โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิไดลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกวา 1 ชอง จะถือวาเปน “บัตรเสีย”
• สําหรับทานที่มีมติ “เห็นดวย” ไมตองสงบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่มีมติไมเห็นดวย
งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมในแตละวาระนั้น ไดจํานวนเทาใด
จะถือเปนคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบดวย ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดแสดงการลงมติในแตละวาระไวอยาง
ชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะดวย
• ระหว า งรอการรวบรวมผลคะแนนเสีย ง ประธานที่ป ระชุม จะขอดํ า เนิ น การประชุ ม ในวาระถั ดไปก อ น
เมื่อการรวมคะแนนเปนที่เรียบรอยก็จะกลับมารายงานผลใหทราบเปนรายวาระไป

หนาที่ 9

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางหลังจากการชี้แจงดังกลาวขางตน ประธานที่ประชุมจึงขอเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระที่กําหนดไว ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556

ประธานที่ประชุม ชี้แจงตอที่ประชุมวาสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ไดจัดขึ้นเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวจําเปนตองเสนอใหผูถือหุนพิจารณาความถูกตองรวมกัน
โดยรายละเอียดของรางรายงานการประชุม ไดจัดพิมพไวในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 8 ถึงหนาที่ 35 โดย
ขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดังกลาว พรอมสอบถามวามีผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอแกไขรายงานการ
ประชุมในจุดใดบางหรือไม หากผูถือหุนทุกทานที่มีประเด็นชี้แจงหรือคําถาม กรุณาแจงชื่อและนามสกุลเพื่อใหผูจดบันทึก
การประชุม ไดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกลาว ประธานที่ประชุมจึง
เสนอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
บันทึกเพิ่มเติม หลังจากเปดประชุมจนถึงเวลาลงมติวาระที่ 1 มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเขารวมประชุม
เพิ่มจํานวน 85 ราย เปนจํานวน 1,218,267 หุน ทําใหมีจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 1,905 ราย รวมเปน
จํานวนหุนทั้งสิ้น 669,160,180 หุน
ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสียจํานวน

661,270,650

เสียง

0

เสียง

2,358,100

เสียง

0

เสียง

มติ ที่ประชุมมี มติ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือ หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับ รอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556
วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2556

ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายให คุณศุภเดช พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการใหญ เปนผูนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556 ที่ผานมา ตอที่ประชุม
คุ ณ ศุ ภ เดช พู น พิ พั ฒ น แจ ง ต อ ที่ ป ระชุ ม ว า ในวาระที่ 2 นี้ เป น การรายงานผลการดํ า เนิ น งานจาก
คณะกรรมการ ซึ่งไดจัดเตรียมการนําเสนอไวในรูปแบบของวีดิทัศน ความยาวประมาณ 9 นาที โดยผูถือหุนสามารถ
พิจารณารายละเอียดในรายงานประจําป 2556 ซึ่งไดจัดทําเปนแผนซีดีสงใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือบอกกลาว
เชิญประชุม และผูถือหุนก็สามารถขอรับเลมหนังสือรายงานประจําปเพิ่มเติมได

หนาที่ 10

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางบันทึกรายงานจากวีดิทัศน
“ตลอดเวลาที่ผา นมา พิ สูจน แ ลว ว า ความมั่น คงตอ งสรา งจากฐานที่ แ ข็งแกรง เพื่ อ รองรับ การเติบ โต
ใหรุดหนาอยางตอเนื่อง อีกทั้งตอยอดและพัฒนาไดไมหยุดยั้ง จนกลายเปนความยิ่งใหญ ดวยพลังทวีคูณ
ป 2556 ที่ผานมา ธนชาตยังคงสามารถเติบโตทามกลางภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
ธุรกิจเอกชนกุมขมับ หลากปจจัยลบป 2556 กระทบไมหยุดยั้ง ทั้งกําลังซื้อลดลง วิกฤตการเมือง เศรษฐกิจ
ย่ําแย ฟาดฟนรายไดหายกําไรหด เศรษฐกิจจีนป 2556 ขยายตัวชาสุดในรอบ 14 ป สงออกซบเซาตามภาวะ
เศรษฐกิ จ โลกชะลอตั ว การเมื อ งบานปลายกระทบการลงทุ น ผู ป ระกอบการชะลอการจ า งงาน หอการค า สํ า รวจ
หนี้ครัวเรือน พบเพิ่มขึ้นจากปที่แลวเฉลี่ยครัวเรือนละเกือบ 200,000 มรสุมดังกลาวกระทบธุรกิจธนาคารพาณิชยไทย
สงผลใหการขยายตัวของสินเชื่อชะลอตัวลง สินเชื่อเชาซื้อรถยนตปรับตัวลงอยางเห็นไดชัดหลังสิ้นสุดโครงการรถยนตคัน
แรก สวนดานเงินฝากยังคงแขงขันกันอยางรุนแรงเพื่อรักษาฐานลูกคาและรองรับการขยายตัวของสินเชื่อในอนาคตแต
มรสุมรุนแรงเพียงใด ไมอาจทําอันตรายรากฐานที่มั่นคง กลุมธนชาตยังสามารถฝามรสุมไดอยางแข็งแกรง อีกทั้งประสบ
ความสําเร็จอยางสูง ยืนยันดวยรางวัลเกียรติยศมากมาย จากการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
1) ธนาคารธนชาตไดมี ก ารร ว มเป น พั น ธมิ ต รกั บ กลุ ม พรู เ ด็ น เชี ย ล โดยผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระกั น ชี วิ ต ชั้ น นํ า
ระดับโลกของพรูเด็นเชียลไดขายผานสาขาธนาคารธนชาตทั่วประเทศ
2) กลุ ม ธนชาตได พั ฒ นาและออกผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม ๆ อย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการ
ทางการเงินของลูกคาในทุกดาน ทั้งของธนาคารเองและบริษัทในเครือ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑดานการออมเงินและ
ดานการคุมครองจากพรูเด็นเชียล
3) ทุนธนชาตและสโกเทียแบงกไดสนับสนุนใหธนาคารบรรลุเปาหมายที่วางไวดว ยดี เริ่มใชระบบงานและ
โครงสร า งพื้ น ฐานที่ พั ฒ นาขึ้ น ใหม ม ากมาย อี ก ทั้ ง การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งานที่ สํ า คั ญ ต า ง ๆ สํ า เร็ จ
ตามเปาหมาย
4) อีกทั้งการรวมมือในดานตาง ๆ ของบริษัทในเครือฯ
ดวยองคประกอบเหลานี้ทําใหป 2556 กลุมธนชาตสามารถเติบโตโดยมีสินทรัพยรวม ที่เพิ่มขึ้นเปน
1,050,914 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากการขยายตัวอยางตอเนื่องของสินเชื่อเชาซื้อ และกลุมธนชาตยังคงสามารถ
สรางกําไรไดอยางตอเนื่อง โดยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นเปน 17,004 ลานบาท กําไรสวนที่เปนของบริษัทฯ
9,231 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 68 ปจจัยหลักมาจากธนาคารธนชาต มีกําไรจากการขายหุนธนชาตประกันชีวิตใหกับ
กลุมพรูเด็นเชียลและจากการขยายตัวของการดําเนินธุรกิจ
หากไมรวมกํ าไรจากการขายธนชาตประกัน ชีวิตและการตั้ง สํารองพิเศษเพื่อรองรับ ความผันผวนจาก
เศรษฐกิจ กลุมธนชาตจะมีกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทฯ จํานวน 6,464 ลานบาท เพิ่มสูงถึงรอยละ 17
• ดา นรายไดดอกเบี้ยปรับตัว สูง ขึ้นจากการขยายตัว ของสิน เชื่อ ที่มีคุณ ภาพและสว นต า งของอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากการบริหารจัดการตนทุนดานการเงินอยางมีประสิทธิภาพ
• รายไดคาธรรมเนียมและรายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการขายขามผลิตภัณฑที่มี
มากขึ้น
อีกทั้งความสําเร็จในการควบคุมคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ และการลดลงของตนทุนคงที่ เปนผล
จากการพัฒนาระบบงานและโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ทําใหคาใชจายดําเนินงานลดลงรอยละ 2 สงผลใหอัตราสวน
หนาที่ 11

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางคาใชจายดําเนินงานตอรายไดรวม ปรับตัวดีขึ้นอยางนาพอใจ ความสามารถในการทาทายอนาคต เกิดจากฐานราก
ที่แข็งแกรง คาดการณกันวา ป 2557 ธนาคารพาณิชยจะยังคงขยายตัวแตชะลอลง เนื่องจากความไมแนนอนทั้งปจจัย
ในประเทศและตางประเทศ สินเชื่อภาคธุรกิจจะโตขึ้นโดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจ SME แตสินเชื่อบุคคลจะหดตัวลงเนื่องจาก
หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นในชวงที่ผานมา อีกทั้งความเขมงวดของกฎระเบียบที่มีมากขึ้น
กลุมธนชาตเตรียมพรอมดวยเงินกองทุนและสภาพคลองที่แข็งแกรง พรอมขยายการเติบโตดวยบริการ
ทางการเงินที่หลากหลาย ครบวงจร และตรงความตองการของลูกคา อีกทั้งมุงลงทุนพัฒนาระบบงานและโครงสราง
พื้นฐาน ซึ่งถือเปนรากฐานสําคัญของการใหบริการ ที่ทําใหเราสนองความตองการของลูกคาไดรวดเร็วและตรงใจมากขึ้น
ซึ่งระบบใหม ๆ เริ่มทยอยพรอมใชแลวในปที่ผานมา
เมื่อรากฐานพรอม จึงพรอมตอยอดการเติบโตใหกลุมธนชาต ดังนี้
• มุงขยายสินเชื่อ โดยมุงเนนสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง สินเชื่อ SME และสินเชื่อรายยอย ในขณะที่ยังคง
รักษาตําแหนงสุดยอดผูนําในธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
• มุงเนนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งการใชเครื่องมือติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ
• เพิ่มสัดสวนเงินรับฝากกระแสรายวันและออมทรัพยตอเงินรับฝากรวม เพื่อลดคาใชจายดอกเบี้ยลง
ผานนวัตกรรมผลิตภัณฑใหม ๆ ที่ตรงใจลูกคา
• มุงเติบโตดวยการขายขามผลิตภัณฑ โดยเฉพาะการผนึกกําลังกับพันธมิตรพรูเด็นเชียลที่จะชวยเพิ่ม
รายไดคานายหนาประกันชีวิตไดอยางเต็มที่
• และเหนื อ อื่ น ใดคื อ การสร า งความแข็ ง แกร ง จาก “แกนกลาง” ด ว ยการพั ฒ นาคนธนชาตให มี
ศักยภาพสูงในการตอบสนองความตองการของลูกคา สามารถสรางคุณคาประสบการณที่แตกตาง จนตอกย้ําใหลูกคา
เชื่อมั่นไดวา ธนชาตเปนสถาบันการเงินที่ “คิดได ก็ทําได”
ความแข็ง แกรง ที่แ ท จริง ตอ งค้ํ า จุน ทุกสรรพสิ่ง โดยรอบ กาลเวลาที่ผ า นมาพิสูจน แ ลว วา การปลูกฝ ง
จิตสํานึกที่ดีของผูบริหารและพนักงาน ตลอดจนการจัดทํานโยบายและระเบียบในการกํากับดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน
อยางทั่วถึ ง ควบคูไ ปกับการตอบแทนสั ง คมอยางจริงจังและตอ เนื่องของธนชาตในทุกดา น ลว นบมเพาะใหธ นชาต
กลายเปนสัญลักษณของความพึงพอใจและไววางใจไดอยางแทจริง แมไมมีใครรูวาอนาคตจะมีบททดสอบใดรอคอยอยู
เบื้องหนา แตปราการที่แข็งแกรงและมั่นคงของธนชาต อันเกิดจากพลั งความสามารถ พลั ง ความรว มมือ และพลัง
ความไววางใจจะเปนรากฐานใหเราเติบโตรุดหนาตอไป เพื่อผลไดสูงสุดแกทานผูถือหุนและสังคมไทย”
เนื่องจากวาระนี้เปนการเสนอเพื่อทราบไมมีการลงมติแตอยางใด ซึ่งหากผูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะหรือ
ขอซักถาม ขอใหผูถือหุนรวบรวมไวเพื่อเสนอในวาระตอ ๆ ไป
วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ฉบั บ สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2556

ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายให คุณศุภเดช พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการใหญ เปนผูนําเสนอในวาระนี้
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางคุณศุภเดช พูนพิพัฒน แจงตอที่ประชุมวาในวาระที่ 3 นี้ มีรายละเอียดคอนขางมาก เพื่อความสะดวก
ในการทําความเขาใจของผูถือหุน บริษัทฯ ขอนําเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัทฯและบริษัทยอยผานวีดิทัศนความยาวประมาณ 13 นาที เพื่ออธิบายฐานะทางการเงินและผลประกอบการของ
บริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2556 โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว
บันทึกรายงานจากวีดิทัศน
“คณะกรรมการขอนําเสนอแกที่ประชุมเพื่อการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว โดยพิจารณาจาก
งบการเงินรวมของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) งบการเงินรวมนี้สะทอนถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯและ
บริษัทยอยในกลุมธนชาตอันไดแก ธนาคารธนชาต และบริษัทยอยอื่น ตามที่ปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหแก
ทานผูถือหุนแลว
สินทรัพย
ในการพิจารณางบการเงินมีประเด็นสําคัญที่จะขอชี้แจงดังตอไปนี้ การพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน
เพื่อใหทราบถึงฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย รายการที่สําคัญในป 2556
• ในระหวาง ป 2556 ธนาคารธนชาต ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดขายเงินลงทุนในหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท
ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ใหกับบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปน
จํานวนเงิน 18,440 ลานบาท มีกําไรจากการขายจํานวน 12,281 ลานบาท ซึ่งแสดงไวเปนสวนหนึ่งในงบการเงินแลว
• บริษัทฯและบริษัทยอย ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญโดยนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
12 เรื่อง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ เนื่องจากมาตรฐานฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชในป 2556
บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเทากับ 1,050,914 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 24,235 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 สินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอยประกอบดวยสัดสวนจาก เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้แและ
ดอกเบี้ยคางรับสุทธิรอยละ 72 เงินลงทุนสุทธิรอยละ 14 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิรอยละ 7 และ
สินทรัพยอื่นรอยละ 7 โดยสินทรัพยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ไดแก
• เงินใหสินเชื่อ เทากับ 791,174 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 35,844 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.7
เปนการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจเชาซื้อรอยละ 10.9 จากสิ้นปที่ผานมา โดยธนาคารธนชาตซึ่งเปนบริษัทยอยยังคงเปน
ผูนําในตลาดสินเชื่อเชาซื้อรถยนต สําหรับสัดสวนการใหสินเชื่อมีสัดสวนสินเชื่อรายยอยเทากับรอยละ 70 สินเชื่อธุรกิจ
และสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเทากับรอยละ 30
• เงินลงทุนสุทธิ เทากับ 147,686 ลานบาท ลดลงจากปกอน 2,963 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2
สวนใหญเปนรายการเงินลงทุ นภายใตบ ริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํา กัด (มหาชน) และการครบกําหนดของกองทุน
วายุภักษ ในขณะที่มีการลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
• รายการระหว า งธนาคารและตลาดเงิ น สุ ท ธิ เท า กั บ 70,215 ล า นบาท ลดลงจากป ก อ น 1,763
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.4
หนาที่ 13

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ สิ้นป 2556 เทากับ 955,474 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 14,029
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5
หนี้สินของบริษัทฯและบริษัทยอยประกอบดวย สัดสวนจากเงินรับฝากรอยละ 75 ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกูยืมรอยละ 11 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินรอยละ 9 และหนี้สินอื่นรอยละ 5
เงินรับฝาก มีจํานวน 715,931 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 22,510 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.2 ทั้งนี้
เป น ผลมาจากการออกผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ห ลากหลายซึ่ ง ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า มากขึ้ น รวมทั้ ง เป น การปรั บ
โครงสรางเงินฝากใหมีระยะเวลายาวขึ้นเพื่อรองรับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมมีจํานวน 109,290 ลานบาท เพิ่มขึ้น 19,784 ลานบาท หรือรอยละ 22.1
สวนใหญเกิดจากในระหวางป 2556 บริษัทฯ ไดออกหุนกูไมดอยสิทธิจํานวน 8,700 ลานบาท ธนาคารธนชาตซึ่งเปน
บริษัทยอยมีการออกหุนกูระยะสั้นในระหวางปเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย
ไดมีการออกหุนกูไมดอยสิทธิจํานวน 5,760 ลานบาท
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน เทากับ 81,082 ลานบาท ลดลงจากปกอน 6,695 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 7.6 ตามการบริหารสภาพคลองของธนาคาร
สวนของเจาของ มีจํานวนทั้งสิ้น 95,440 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 10,206 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 12 สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับป 2556 จํานวน
9,231 ลานบาท และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น 6,423 ลานบาท
การพิจารณางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยตาม
สัดสวนการถือหุน
ในป 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม เทากับ 17,004 ลานบาท โดยเปนกําไร
สวนของบริษัทฯ จํานวน 9,231 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 3,722 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 67.6 โดยมี
ปจจัยหลักมาจากธนาคารธนชาตซึ่งเปนบริษัทยอย ไดขายหุนบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มีกําไรจํานวน
12,281 ลานบาท และการตั้งสํารองพิเศษตามแนวทางของ ธปท. เพื่อรองรับความผันผวนจากเศรษฐกิจ เปนจํานวน
5,380 ลานบาท หากไมรวมรายการพิเศษกําไรจากการขายหุนบริษัท ธนชาตประกันชีวิต และการตั้งสํารองพิเศษดังกลาว
บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมจากผลประกอบการปกติในป 2556 เปนจํานวน 11,652 ลานบาท
โดยเปนสวนของบริษัทฯ จํานวน 6,464 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 955 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 17.3
โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญมีดังนี้
1. รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
ในป 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิจํานวน 26,557 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,262
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14 เมื่อเทียบกับปกอน โดยรายไดดอกเบี้ย มีจํานวน 54,115 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,034
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.3 จากปกอน โดยสวนใหญเปนผลมาจากการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสินเชื่อเชาซื้อที่เติบโตขึ้น สําหรับคาใชจายดอกเบี้ยในป 2556 มีจํานวน 27,558 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,772
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.9 จากปกอน โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณเงินรับฝากและการออกหุนกูของ
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางบริษัทในกลุมธนชาตเพิ่มขึ้น รวมทั้งคาใชจายจากเงินนําสงกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณเงินรับฝากและตราสารหนี้ที่เพิ่มขึ้น
2. รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย เทากับ 27,366 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14,879 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 119.2 ประกอบดวยรายการที่มีสาระสําคัญ ไดแก
• รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจํานวน 6,900 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 1,811
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 35.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายไดคาธรรมเนียมธนาคารที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับรายได
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมจัดการกองทุนที่เพิ่มขึ้นตามภาวะตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นในชวง
ครึ่งปแรก รวมทั้งรายไดคาธรรมเนียมจากการขายผลิตภัณฑประกันชีวิตของพรูเด็นเชียล ตามสัญญาความรวมมือ
ทางธุรกิจกับบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• กําไรสุทธิจากเงินลงทุน เทากับ 13,592
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 12,875 ลานบาท
สาเหตุหลักจากการที่ธนาคารธนชาตซึ่งเปนบริษัทยอยไดขายหุนธนชาตประกันชีวิตมีกําไร 12,281 ลานบาท และจาก
การไดรับชําระคืนจากการปดกองทุนวายุภักษ
• รายไดจากการรับประกันภัยและประกันชีวิตสุทธิเทากับ 2,282 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 135
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 สวนใหญเกิดจากการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย
• รายไดเงินปนผลจํานวน 634 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 197 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 45.1
จากการลงทุนและไดรับเงินปนผลในอัตราที่เพิ่มขึ้น สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมมีจํานวน 800 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 507 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 173 จากกําไรของบริษัทรวมที่เพิ่มขึ้น
3. คาใชจายดําเนินงานอื่น ๆ
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ มีจํานวน 21,475 ลานบาท ลดลงจากปกอน 421 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 1.9 เปนผลมาจากบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถควบคุมคาใชจายคงที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. คาใชจายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
ในป 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา จํานวน
11,510 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8,610 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 296.9 จากปกอน โดยเปนการตั้งสํารองพิเศษตามแนวทาง
ของ ธปท. เพื่อรองรับความผันผวนจากเศรษฐกิจ จํานวน 5,380 ลานบาท และสํารองเพื่อรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากขาดทุนจากการขายรถยึด รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
จากการประสานความร ว มมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของทุ ก บริ ษั ท ภายใต ก ลุ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของ
ธนชาต สงผลใหผลประกอบการของบริษัทยอยทุกบริษัท มีการเติบโตอยางแข็งแกรง และมั่นคง
ผลการดําเนินงานป 2556 ของบริษัทยอยที่สําคัญ ดังแสดงหนาจอ
รายงานประจําปซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว

โดยรายละเอียดปรากฏใน

ทั้งนี้ ขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2556”
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางตารางแสดงผลการดําเนินงานป 2556 และป 2555 ของบริษัทยอยที่สําคัญ

สัดสวนการถือหุน
ทางตรง/ทางออม
(รอยละ)

บริษัทยอย
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด
บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด

50.96
50.96
38.22
50.96
50.96
33.22
100.00
83.44

(หนวย: ลานบาท)
กําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555 *
15,385
14,113
801
285
953
404
754
296
103

8,354
6,855
462
141
616
1,756
477
435
279

หมายเหตุ * ปรับปรุงใหม

ภายหลังจากการนําเสนอวีดิทัศน ประธานที่ประชุม แจงตอที่ประชุมวา วีดิทัศนที่ไดนําเสนอผานไปนั้น
ไดอธิบายฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2556 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยูในรายงานประจําปกับ
สรุปงบการเงินและคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําป 2556 ที่สงใหกับผูถือหุน
ทุกทานแลว โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่เสนอตอ
ผู ถื อ หุ น นี้ ได จั ด ทํ า ขึ้ น อย า งถู ก ต อ งตามมาตรฐานการบั ญ ชี ซึ่ ง เป น ที่ ร องรั บ กั น ทั่ ว ไปโดยได ผ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและลงนามรับรองแลว
จากนั้น ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้จะมีผูแทนจาก
สํานักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ชวยตอบคําถามใหแกผูถือหุนดวย ซึ่งมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้
คุณสืบศักดิ์ พิภพมงคล (ผูถือหุน) สอบถามวา :
มีเหตุผลอะไรที่ ตองขายบริ ษัท ธนชาตประกัน ชีวิต เพราะเห็ นวาบริษัทประกัน ชีวิ ตนาจะทําประโยชน
ใหอยางมาก
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา :
เหตุผลที่ทางบริษัทฯ และสโกเทียแบงก ตัดสินใจขายบริษัทประกันชีวิตออกไปเพราะวา ธุรกิจประกันชีวิตมี
2 ดาน 1) ดานพัฒนาผลิตภัณฑ 2) ดานการขาย ซึ่งทางธนาคารธนชาตเห็นวา ถาขายบริษัทประกันชีวิตไปใหกับบริษัท
ซึ่งทําธุรกิจดานประกันชีวิตมานานและมีความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาผลิตภัณฑตาง ๆ และบริษัทฯ นําผลิตภัณฑมาขาย
นาจะทําไดดีกวาทําเอง สวนทางธนาคารธนชาตมีเครือขายและลูกคาจํานวนมาก ถามุงไปทางดานการขายอยางเดียว
รายไดจากคานายหนาจากการขายนาจะไดเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาที่ไดจากการทําสัญญากับผูซื้อคือ พรูเด็นเชียล
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางก็สูงมาก ก็นาจะเปนประโยชนกับธนาคารธนชาตในแงของเงินกองทุนเพิ่มขึ้น สามารถตั้งสํารองหนี้เสียเพิ่มขึ้นตาม
นโยบายของ ธปท. ที่ตองการใหธนาคารทุกแหงตั้งสํารองเพิ่มขึ้น เพื่อปองกันในกรณีที่เกิดภาวะเศรษฐกิจหรือเหตุการณ
ที่อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของธนาคารได จากเหตุผลรวม ๆ กันทั้งหมด ทางธนาคารธนชาตและผูถือหุนทั้ง
2 ฝาย ก็เห็นวานาจะขายออก ไดเงินมาทั้งหมดประมาณ 18,000 กวาลานบาท ประโยชนที่จะไดเงินตรงนี้มาใช ก็นาจะ
ชดเชยรายไดทางดานกําไรของบริษัทประกันชีวิตที่จะเสียไปบางสวน ที่เหลือก็จะไดมาจากคานายหนาที่จะไดเพิ่มขึ้น
นี่คือเหตุผลที่สําคัญ ๆ ที่ธนาคารธนชาตขายธนชาตประกันชีวิตไป
คุณดรุณี ชุณหานนท (ผูถือหุน) สอบถามวา :
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา ที่วางไว 11,510 ลานบาท กรณีนี้ไดรวมรถคันแรก และ
ครอบคลุมถึงสหฟารมแลวหรือไม ครอบคลุมตามเกณฑแลวหรือไม ประมาณรอยละเทาไร
คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงวา :
1. เรื่องรถคันแรก สัดสวนการเสียของรถคันแรกมีนอยมาก นอยกวารถปกติมาก โดยเฉลี่ยรถใหมที่ปลอย
จะมีหนี้เสีย ประมาณรอยละ 1.0 แตรถคันแรกประมาณรอยละ 0.2 เทานั้น เนื่องจากธนาคารธนชาตไมไดลดหยอน
มาตรฐานในการพิจารณาสินเชื่อของลูกคาตามนโยบายรถคันแรกเลย
2. สหฟารม ก็เปนลูกหนี้เกาที่ติดคางมาจากตอนควบรวมกับธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งไดตั้งสํารองไว
ครบถ ว นตามเกณฑ ธปท. แล ว ตั้ ง แต ป 2555 และเมื่ อ ป 2556 ที่ มี ข า วเรื่ อ งนี้ บริ ษั ท ฯ ก็ ไ ด แ จ ง ข า วผ า นทาง
ตลาดหลักทรัพยฯ ไปแลววาธนาคารธนชาตไดตั้งสํารองเต็มตามเกณฑ ธปท. แลว ตอนนี้อยูระหวางรวมกับธนาคาร
เจาหนี้อื่นเพื่อที่จะไปดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ตอไป
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน เรียนชี้แจงเพิ่มเติมวา :
สําหรับเงินที่สํารองไว 11,510 ลานบาท ไดรวมสํารองพิเศษเปนจํานวนเงิน 5,380 ลานบาทแลว
คุณพัทธพล มวงศิริ (ผูถือหุน) สอบถามวา :
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกองทุนของธนาคารธนชาตอยูที่รอยละ 14.77 เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2557
ตาม ธ.พ.1.1 เงินกองทุนลดลงเหลือรอยละ 14.05 สาเหตุที่ลดลงของเงินกองทุนเกิดจากอะไร
คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงวา :
โครงสรางเงินกองทุนที่ใชในการคํานวณอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง มีสวนที่เปนหุนกูที่นับเปน
เงินกองทุนชั้นที่ 2 กับสวนที่เปน Hybrid Tier I ที่เปนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ถือโดยผูถือหุนใหญ
คือ ทุนธนชาตและกลุมสโกเทียแบงก พอมาปนี้สวนดังกลาวตองลดจํานวนลงตามเกณฑ Basel III ซึ่งเปนเหตุผลที่ทําให
ตัวเลขลดลงไป อยางไรก็ตาม ปนี้ก็อยูในขั้นตอนที่จะดําเนินการไถถอนอันเกาแลวออกอันใหม เพื่อใหตรงตามเกณฑ
Basel III และนับเงินกองทุนไดเต็มจํานวน
คุณเยาวลักษณ มั่นจิตจันทรา (ผูรับมอบฉันทะ) สอบถามวา :
1. ตั ว เลขหนี้ ที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด รายได เพิ่ ม ขึ้ น มาตั้ ง แต ไ ตรมาส 2 เป น ประมาณ 3,500 กว า ล า นบาท
ในไตรมาส 3 ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก 700 กวาลานบาท แตวาเงินที่ไดจากการขายธนชาตประกันชีวิต จริง ๆ แลวตัวเลข
การกันสํารองเมื่อเทียบกับระบบแลวธนาคารธนชาตนอยที่สุดในกลุมธนาคารพาณิชย แลวนําเงิน 3,400 ลานบาท ไปซื้อ
หนาที่ 17

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางหุนของบริษัทฯ คืน ขณะที่ไตรมาส 2 การตั้งสํารองเพิ่มขึ้นมาอยูที่รอยละ 85 จากไตรมาส 1 ที่รอยละ 76 และนําเงินไปซื้อ
หุนคืนเพื่อเปนการบริหารความเสี่ยงใหผูถือหุนมีผลตอบแทนในระยะยาว โดยในวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ปรับราคา
หุนซื้อคืน ดัชนีอยูที่ 1,600 จุด ราคาที่เขาไปซื้อปรับเปลี่ยนเปน 1.1 เทาของราคาตามบัญชี ซึ่งราคาเสนอซื้อตองไมเกิน
กวารอยละ 115 ของราคาปดหุนเฉลี่ย 5 วันทําการซื้อขายกอนหนา ซึ่งตอนนั้นราคาเฉลี่ยอยูที่ 47.60 บาทตอหุน ปจจุบัน
ราคาหุนบริษัทฯ อยูที่ 35.75 บาทตอหุน สอบถามหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ วาทําไมถึงซื้อหุนคืนแพงขนาดนี้ เมื่อตอนป
2553 มีการรับซื้อคืน แตตอนนั้นราคาหุนของบริษัทฯ มีราคาต่ําจริง ๆ ซึ่งเห็นควรจะใชเงินตรงนี้เขาไปซื้อหุนคืนตอนป
2553 หนว ยงานนั ก ลงทุน สัม พัน ธ บ อกว า การซื้ อ หุน ของบริ ษัท ฯ คื น เปน การสง สัญ ญาณใหต ลาดทราบว า ราคาหุ น
ยังต่ํากวามูลคายุติธรรม ดัชนีตอนนั้น 1,600 หุนทุกตัวกําลังราคาแพง ใชเงิน 3,400 ลานบาท เพราะเพิ่งขายประกันชีวิต
มาได แตถามวาแลวแบบนี้จะขาดทุนหรือไม ไมพิจารณาซื้อหุนตัวอื่นหรือไมก็ฝากเงินไว ไดคําตอบมาวาซื้อหุนตัวเองคืน
ตามหลักบัญชีแลวไมมีกําไรขาดทุน ไมมีการลงบัญชีกําไรขาดทุน ในดานสินทรัพยไมมีการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม
(Mark to Market) และเปนการบริหารความเสี่ยง ทําใหผูถือหุนมีกําไรตอหุน (Earning per Share) ดีขึ้น ถามวาดีขึ้นแค
ไหน ก็แครอยละ 5.5 หมายความวาถาบริษัทฯ มีกําไรตอหุน (Earning per Share) 1 บาท นําหุนซื้อคืนมาไปหัก เราจะมี
กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเปน 1.05 บาท แลวผูถือหุนไดผลตอบแทนตรงไหน ในเมื่อยังจายเงินปนผลไมมาก แตถาไมซื้อหุนคืน
แลวเอาไปตั้งสํารอง ตัวเลขการตั้งสํารองจะขึ้นมาเทียบเทากับธนาคารพาณิชยอื่น
2. สอบถามเกี่ยวกับประกันชีวิตนครหลวงไทย ที่ทางบริษัทฯ มีการจางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ
บริ ษั ท แคปป ต อล แอ ด แวนเทจ จํ า กั ด ให ค วามเห็ น ในการที่ ใ ห ท างบริ ษั ท ฯ ไปซื้ อ ประกั น ชี วิ ต นครหลวงไทยซึ่ ง มี
สวนผูถือหุนอยู 1,123 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ จะเขาไปซื้อรวมกับ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) เปนราคา 900 ลานบาท
ปจจุบันยังขาดทุนสุทธิอยู 26 ลานบาท ซึ่งทางผูบริหารแจงวาประกันชีวิตนครหลวงไทยไมไดดําเนินธุรกิจมาประมาณ
3 ปแลว และก็ไมสามารถใหธนาคารธนชาตชวยขายผลิตภัณฑได เพราะเปนขอสัญญากับพรูเด็นเชียล และถาบริษัทฯ
ซื้อมาราคา 900 ลานบาท แทนที่จะขายใหผูที่สนใจ 850 ลานบาท ซึ่งอาจจะขาดทุนนิดหนอยประมาณ 200 กวาลานบาท
แตไมตองมีภาระ การที่บริษัทฯ จะซื้อหุนในสัดสวนรอยละ 53.5 เงินจํานวนนี้ไปลงทุนอยางอื่นได จะขอสอบถามวา
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเสนอวาใหซื้อ คิดวาจะกําไรเมื่อไร แลวจะใหผลตอบแทนคุมกับเงินที่ลงทุนไปหรือไม เพราะ
ไมเห็นดวยกับการที่จะไปซื้อ เพราะบริษัทฯ และเอ็มบีเค ไมไดเนนธุรกิจตรงนี้ ความเชื่อมั่นที่ขายธุรกิจประกันชีวิตไป คนที่
จะซื้อก็ไมกลาซื้อ เพราะก็ไมรูวาจะถูกขายไปอีกหรือไม
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา :
1. ตอ งแยกกั น ระหว า งบริ ษั ท ฯ กั บ ธนาคารธนชาต เรื่ อ งการตั้ ง สํ า รองเป น เรื่ อ งของธนาคารธนชาต
เงินที่เหลืออยูในบริษัทฯ ก็เปนเงินสวนของบริษัทฯ จะเอาไปตั้งสํารองใหธนาคารธนชาตไมได เหตุผลที่ทางธนาคาร
ธนชาตตอ งตั้ ง สํ า รองเพิ่ ม ขึ้ น สูง มาจาก 2 ป จ จั ย 1) เปน นโยบายของทางการ ตรงนั้ น ก็ ป ระมาณ 5,000 ล า นบาท
2) เปนเรื่องของหนี้เสียที่มันเกิดขึ้นในการปลอยสินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนตมือสอง ซึ่งเกิดหนี้เสียมากขึ้น เนื่องจาก
รั ฐ บาลมี น โยบายรถคั น แรก ทํ า ให ค นไม ค อ ยซื้ อ รถยนต มื อ สอง ราคารถยนต มื อ สองจึ ง ตกลงไปมาก รถที่ ยึ ด มาได
ขายก็ขาดทุนมากขึ้นกวาเดิมมาก ทําใหเกิดหนี้เสียเพิ่มขึ้น ปจจุบันก็เขาสูสถานการณปกติ
สวนเรื่องการซื้อหุนคืนก็ตองยอมรับวา ตอนนั้นซื้อในราคาที่สูง แตตอนนั้นบริษัทฯ มีเงินเหลืออยู และ
สามารถไดผลตอบแทนแคประมาณรอยละ 2-3 ดังนั้น การซื้อหุนคืนก็เปนวิธีที่จะบริหารเงินใหไดผลประโยชนสูงสุด
สํา หรับ ผูถือ หุน แตไ มคิดวา หุนจะตกมาถึงขนาดนี้ แตอ ยางไรก็ตาม สําหรับ ผู ถือ หุน แลวจะได รับประโยชนจ ากการ
ซื้อหุนคืน เนื่องจากตนทุนของเงินที่เราใชซื้อต่ํามาก ในขณะเดียวกันหุนที่ซื้อมาถึงแมจะราคาสูง แต EPS ก็จะดีมากขึ้น
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางสําหรับการลงทุนในหุนตัวอื่นปกติทางบริษัทฯ จะไมเขาไปซื้อหุนตัวอื่น เพราะเงินที่ใชถือวาเปนการบริหารสภาพคลอง
ระยะสั้น 2-3 ป
สําหรับหนี้ที่ตั้งสํารองเมื่ อเทียบกับอุตสาหกรรมแลวนั้น ยังต่ําอยู ตองเรียนชี้แจงวา การเทียบกับ
อุต สาหกรรมดว ยการที่ เ อาตั ว เลขเงิ น สํา รองกั บ หนี้เ สีย มาดู มาเปรีย บกั น ไมไ ด เพราะแต ละธนาคารก็ มีห นี้ ป ระเภท
ที่แตกตางกัน อยางเชน ของธนาคารธนชาตก็มีหนี้ที่แบงได 2 ประเภท คือหนี้เชาซื้อ กับหนี้ที่ไมใชหนี้เชาซื้อ ถาแยกหนี้
2 ประเภทนี้ออกจากกัน แลวแยกสํารองที่ตั้ง ทางฝายการเงินของบริษัทฯ ไดวิเคราะหออกมาอยางละเอียดแลว เห็นวา
การตั้งสํารองของธนาคารธนชาตทางดานเชาซื้อก็สูงกวาในอุตสาหกรรม ในทางหนี้ซึ่งไมใชเชาซื้อธนาคารธนชาตก็
ตั้งสํารองสูงกวาอุตสาหกรรม แตหนี้เชาซื้อความเสียหายมันนอยกวาหนี้อื่น เมื่อรวมกันทั้งหมดแลวตัวเลขของธนาคาร
ธนชาตเลยต่ํากวาอุตสาหกรรม
2. จะมีวาระอนุมัติการรวมลงทุนซื้อหุนสามัญทั้งหมดของประกันชีวิตนครหลวงไทยในการประชุมครั้งนี้
ขออนุญาตไปสอบถามและชี้แจงในวาระนั้น
คุณธนชาติ ธนเศรษฐกร (ผูถือหุน) สอบถามวา :
1. นโยบายและทิศทางของประกันชีวิตนครหลวงไทย จะเปนอยางไร เนื่องจากวาสินทรัพยรวมป 2556 มี
จํานวน 10,000 ลานบาท ลดลงจากป 2555 ที่มีจํานวน 12,000 ลานบาท และรายไดสุทธิจากการดําเนินงานป 2556 มี
จํานวน 40 ลานบาท ลดลงจากป 2555 ที่มีจํานวน 392 ลานบาท ซึ่งลดลงประมาณรอยละ 80-90 แนวโนมการ
ดําเนินงานจะไปในทิศทางใด
2. ตอนที่รวมกับธนาคารนครหลวงไทย มีบริษัท สยามซัมซุง มาดวย แตถาดูจากในงบตอนนี้ไมมีเลย
ไมแนใจวามีการควบรวมกันหรือไมอยางไร
3. หมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 34 รายไดคาธรรมเนียมและบริการ พูดถึงเรื่องของ คาธรรมเนียมรับ
ค า เบี้ ย ประกั น พอแยกได ห รื อ ไม ว า ที่ ไ ด จ ากพรู เ ด็ น เชี ย ลประมาณกี่ ร อ ยล า นบาท และเป น ของทางธนชาตเอง
ที่ไ ดจ ากบริ ษัท ประกัน ภัย ประมาณสัดสว นเทา ไหร สํ า หรับรายไดอื่น ๆ ที่ เพิ่มขึ้น มาอยูที่ป ระมาณ 2,000 ลา นบาท
มีอะไรบาง
4. หมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 35 กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ
ในหัวขอตราสารหนี้ที่มีขาดทุน 139 ลานบาท ขาดทุนจากสาเหตุอะไร
ประธานที่ประชุม และคุณศุภเดช พูนพิพัฒน เรียนชี้แจงสําหรับคําถามขอที่ 1 วา :
เรื่องประกันชีวิตนครหลวงไทย ขอแยกเปน 2 ประเด็น 1) ทําไมธนาคารธนชาตถึงขาย แลวทําไมบริษัทฯ ถึง
มาขอเสนอใหผูถือหุนอนุมัติใหซื้อ 2) ถาซื้อมาแลวจะดําเนินการตอไปอยางไร
1. ธนาคารธนชาตได ข ายธนชาตประกั น ชี วิ ตไปให กับ พรู เด็ น เชี ยล และในการควบรวมกั บ ธนาคาร
นครหลวงไทยเราก็ไ ดประกันชีวิตนครหลวงไทยมา ตามสัญญาขอตกลงกับพรูเด็นเชียล มีขอผูกมัดสัญญากันไววา
ธนาคารธนชาตและชองทางการจําหนายของบริษัทลูก จะขายเฉพาะสินคาดานประกันชีวิตของพรูเด็นเชียลเทานั้น ดังนั้น
ถาธนาคารธนชาตจะเก็บประกันชีวิตนครหลวงไทยไวก็ไมมีประโยชนอะไร จึงจําเปนที่จะตองขายออกไป ซึ่งไดติดตอผูที่
สนใจจะซื้อหลายราย หลังจากที่เจรจาไปแลวราคาสูงสุดที่ไดเสนอมาคือ 850 ลานบาท ทางสโกเทียแบงก ก็ตองการที่จะ
ขายออก แตวาทางบริษัทฯ เห็นวาราคาที่ 850 ลานบาท เปนราคาที่ถูกเกินไป ก็เลยตกลงที่จะรวมกับทาง เอ็มบีเค เขาไป
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางซื้อเอาไว โดยตกลงราคาที่ 900 ลานบาท คือมองในแงธนาคารธนชาต ธุรกิจในอนาคตมันไมมีคาเพราะทําอะไรไมได มีแต
ภาระ แตถามองในแงผูซื้อมันมีคาอยูแลวในธุรกิจเกาและจะมีคาในธุรกิจใหมที่จะทําไดในอนาคต ซึ่งเปนเหตุผลที่วาทําไม
บริษัทฯ ถึงมาเสนอซื้อในตอนนี้ และทําไมธนาคารธนชาตถึงจะขาย
2. ฐานกรมธรรมเดิมของประกันชีวิตนครหลวงไทย มีอยูประมาณ 10,000 ลานบาท โดยมีฐานลูกคา
ใหญพอสมควร ดังนั้น ในชวงเริ่มตนก็จะใชฐานลูกคาเดิม ซึ่งในชวงตนก็สามารถจะขายผลิตภัณฑไดบาง แลวคอย ๆ
ขยายผลิตภัณฑออกไป สําหรับผลการดําเนินงานที่ลดลง เนื่องจากใน 3 ปที่ผานมาก็ไมไดดําเนินธุรกิจอะไร ระหวางทางก็
ปรับโครงสรางพื้นฐานใหมดวย ก็อาจจะเห็นการแกวงตัวของกําไรบาง สวนใหญก็จะเปนการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม
(Mark to Market) ของการลงทุนที่มีอยูเปนตัวหลัก
คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงสําหรับคําถามขอที่ 2 วา :
สยามซัมซุง ไดมาตอนควบรวมกับธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งถือหุนในจํานวนไมมากนัก และตอมาทาง
ซัมซุงเกาหลีมาเพิ่มธุรกรรม ในระหวางทางที่มาก็มีการเพิ่มทุนเพื่อจะขยายฐานเงินกองทุนใหเปนไปตามกฎของ คปภ. แต
เนื่องจากสยามซัมซุงไมกําไร มีขาดทุนมาก ธนาคารธนชาตก็เลยตัดสินใจไมลงเงินเพิ่ม ขณะนี้สัดสวนการถือหุนของ
ธนาคารธนชาตก็ลดลงต่ํากวารอยละ 10 อยูระหวางการเจรจากับผูถือหุนใหญวารับซื้อกลับไปในราคาเทาไหร ซึ่งได
ตั้งสํารองไวแลว
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน เรียนชี้แจงสําหรับคําถามขอที่ 3 วา :
ในสวนของพรูเด็นเชียลเราไดคานายหนาประมาณ 100 กวาลานบาทตอเดือน ทั้งหมด 7 เดือนก็ประมาณ
800 กวาลานบาท สําหรับรายไดอ่นื ๆ สวนใหญเปนคาเบี้ยปรับทางดานรถยนตเชาซื้อ
ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงสําหรับคําถามขอที่ 4 วา :
เงินลงทุนในตราสารหนี้ และในระหวางทางตามเกณฑก็มีการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม (Mark to
Market) ขึ้นลงของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ ปที่ผานมาก็มีการเคลื่อนไหวมาก บริษัทฯ ไมไดมีการเขาไปเก็งกําไร
อัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น ไมใชขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
คุณชัชชัย คุณงาม (ผูถือหุน) สอบถามวา :
ขอแสดงความยินดีกับคุณบันเทิง และคุณศุภเดช สําหรับคดีที่ศาลยกฟอง โดยมีขอซักถามดังนี้ ณ สิ้นป
2556 มีมูลคาตามบัญชีเทากับ 39.26 บาท โดยเทาที่ติดตามจะเห็นวาราคาตลาดจะต่ํากวา มูลคาตามบัญชีมาโดยตลอด
จะขอทราบเหตุผล
ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงวา :
ขอขอบคุณที่แสดงความยินดีสําหรับคดีที่ศาลพิพากษายกฟองไป สําหรับเรื่องที่ทําไมราคาหุนในตลาด
ถึ ง ต่ํ า กว า มู ล ค า ตามบั ญ ชี ก็ พ ยายามจั ด ประชุ ม นั ก วิ เ คราะห ห ลั ก ทรั พ ย แ ละพบปะกั บ นั ก ลงทุ น ตลอด ให เ ข า ใจถึ ง
มูลคาที่แทจริง ก็อาจจะรอใหผลประกอบการดีขึ้นกวานี้ อีกปจจัยนาจะเกิดจากหุนที่มีการกระจายตัวอยูที่นักลงทุน
ซึ่งมีการกระจายอยูสูงถึงรอยละ 80-90 อาจจะเปนสาเหตุท่ีทําใหคนที่เขามาซื้อขาย ไมมีกําลังจะทําใหราคาขึ้นได
แตก็พยายามออก Roadshow เพื่อทําใหนักลงทุน นักวิเคราะหเขาใจถึงสถานการณการเงินที่แทจริง ความสามารถในการ
ทํากําไรของบริษัทฯ ซึ่งไดเจอกับนักวิเคราะหทุกไตรมาส สวนใหญก็แนะนําใหซื้ออยูที่ 40 บาทตอหุนมาตลอด
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางคุณนิเวศน เหมวชิรวรากร (ผูถือหุน) สอบถามวา :
สุดทายถากําไรบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ราคาก็ตองตามมาอยูดี แตที่ประหลาดใจ คือมองยอนหลังไป 4-5 ป กําไรก็
ไม เ พิ่ ม เลย อาจจะเป น ตั ว สํ า คั ญ ตั ว นึ ง ที่ ว า ราคาหุ น ย อ นหลั ง ไปหลายป ร าคาก็ ไ ม ค อ ยขึ้ น มา ก็ ไ ด แ ต เ งิ น ป น ผล
ก็หวังวาถาบริษัทฯ จายเงินปนผลมากขึ้นมาหนอย ก็อาจจะทําใหคนรูสึกวาซื้อหุนบริษัทฯ นี้ยังไง เงินปนผลก็ไดพอสมควร
ดีกวาเงินฝาก อาจไดรับความนิยม คนที่ถือไวก็ไมอยากขาย ถาผลตอบแทนดีมาก ๆ ก็ไมอยากขายถึงวันนั้นราคาหุนก็ไป
ไดเอง อยากรูเหมือนกันวาสินเชื่อเชาซื้อสํารองไวเทาไหร ซึ่งถามันมากพอก็มีเหตุผลที่ไมตองสํารองถึงรอยละ 100 เพราะ
รถยนตยึดกลับมาไดก็ขายไดอยูดี แตถาเปนกิจการอื่น เชน SME ก็ตองสํารอง รอยละ 100 เพราะถายึดมาก็เปนเศษเหล็ก
ถาแยกตัวนี้มาไดอีกหนอย ก็จะทําใหนักลงทุนสบายใจขึ้น เวลาออกพบปะนักวิเคราะหหลักทรัพย ก็บอกไปเลยวาบริษัทฯ
สํารองมากกวาคูแขง แลวใหไปเขียนใหถูกตองก็อาจจะชวยได เพราะคนที่อยูขางนอกก็ฟงนักวิเคราะห เขียนบอกไปเลย
วาบริษัทฯ สํารองเต็มจํานวน แยกเหตุผลใหชัดเจน เพราะการสํารองหนี้รถยนตขอเท็จจริงคือยึดรถมาไดยังไงก็ไดมา
ไมต่ํากวารอยละ 50 ตอนนี้ก็สํารองไปแลวรอยละ 70-80 ถาบริษัทฯ แกจุดออนที่มีการเสนอมาทุกครั้ง นักลงทุนอาจจะ
สนใจมากขึ้นวาหุนบริษัทฯ เปนหุนที่นาลงทุนไมแพกับสถาบันการเงินอื่น
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา :
3-4 ป ที่ผานมา กําไรก็ขึ้นมาตลอด ถาเทียบกอนที่จะเขาไปซื้อธนาคารนครหลวงไทย ก็ขึ้นไปมากอยู
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย (ผูถือหุน) สอบถามวา :
1. เรื่องหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ที่เพิ่มขึ้นมา ยังอยูในเกณฑที่ควบคุมไดหรือไม แลวในกลุมของ
ธนาคารพาณิชย กับ ธปท. เคยประชุมรวมกันหรือไมวาโดยระบบรวมแลวตองมี NPL ทั้งระบบเทาไรถึงจะอยูในเกณฑที่
นาเปนหวง หรืออยางธนาคารธนชาตมีเกณฑ NPL ปริมาณเทาไร มีเปาไวหรือไม
2. ระบบเศรษฐกิจปจจุบันคิดวาถา NPL
เขาสูภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ของกลุมธนาคารพาณิชยทั้งหมดอยูในระดับเทาไรถึงจะ

3. บริษัทยอยของธนาคารนครหลวงไทยบริษัทใดบางที่ยังดูแลอยูบาง
4. ธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) ยังคงเติบโตและแขงขันกับบริษัทอื่น ๆ ตอไปได
อยางมั่นคงหรือไม เห็นไดรับทราบวามีพนักงานลาออกคอนขางมาก
ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงวา :
1. ตัวเลขที่เห็นปที่แลว 3,000 กวาลานบาท ในไตรมาส 2 หรือไตรมาส 3 มาจาก 2 บริษัทที่เคยรายงาน
ขาวผานตลาดหลักทรัพยฯ ไปแลว ก็คือ สหฟารม กับโรงไฟฟาแหงหนึ่ง ซึ่งทางบริษัทฯ มีการตั้งสํารองเรียบรอยแลว
สวนถาเปนรายยอยอื่นก็เปนตามภาวะการณเศรษฐกิจที่มันถดถอยลง จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ
และความไมแนนอนทางการเมืองทางบริษัทฯ ก็มีการเจรจาใหโอกาสปรับโครงสรางหนี้
2. สําหรับเรื่อง NPL ของทั้งระบบ ระดับไหนที่นาเปนหวงนั้นไมมีตัวเลข แตวาทาง ธปท. เมื่อตอน
ปที่แลวไดสํารวจทุกธนาคาร และไดมองไปขางหนาดวย เปนชวงที่ธนาคารพาณิชยกําไรดี ธปท. ขอใหตั้งสํารองพิเศษขึ้น
เพื่ อ เป น วั ค ซี น กั น ไว ว า เผื่ อ เกิ ด มี ภ าวะที่ ก อ ให เ กิ ด หนี้ เ สี ย เยอะจริ ง ๆ รั บ กั บ ภาระอั น นั้ น ได ซึ่ ง ทั้ ง ระบบก็ ตั้ ง สํ า รอง
เพิ่มขึ้นมาก โดยธนาคารธนชาตก็ตั้งสํารองพิเศษเมื่อปที่แลวประมาณ 5,000 กวาลานบาท แตถามองตัวเลขสํารองของ
ธนาคารธนชาตที่ดูวาต่ํากวาอุตสาหกรรมนั้น ถาแยกประเภทเชาซื้อของธนาคารธนชาตตั้งสํารองอยูที่รอยละ 2.4 ของ
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางยอดรวม ของอุตสาหกรรมอยูที่รอยละ 2.0 ซึ่งก็ไมไดนอยกวาอุตสาหกรรม สวนการตั้งสํารองของหนี้อื่น ๆ ที่ไมใชเชาซื้อ
ธนาคารธนชาตก็ตั้งสํารองไวประมาณรอยละ 5 ซึ่งอุตสาหกรรมตั้งสํารองอยูที่รอยละ 4 กวา ๆ แตก็ไมสามารถเอาตัวเลข
มาเปรียบเทียบกันก็ได เพราะตองดูวามีหลักประกันเปนอยางไร โดยถาเปน SME ก็มีหลักประกันรอยละ 100 ถึงแมจะ
เปนหนี้เสีย ภาระก็ไมมากนัก จึงขอเรียนวาสํารองที่ตั้งไวนาจะเพียงพอ
3. บริษัทที่อยูภายใตการบริหารของธนาคารธนชาต ไมมีบริษัทไหนที่มีปญหา แตอาจจะมีบางบริษัทที่มี
กําไรนอยลง
4. ทีมงานของบริษัทหลักทรัพ ย ทั้งทางดานนายหนาและวาณิชธนกิจ ก็ยังคงอยูปกติ ยังเดินทางไป
ให ข อ มูลกั บ นักลงทุน อยูตลอดเวลา อยา งไรก็ตามพนัก งานที่ยายออกไป ก็ไดจัดทีมงานใหญเพื่อ ไปดูแ ลลูกคา ของ
พนักงานที่ยายออกไป ก็ยังมั่นใจวาดวยคุณภาพบริการทั้งหลาย ยังรักษาลูกคาไวไดจํานวนหนึ่ง และยังมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถ ในการที่จะใหขอมูลนักลงทุน เพื่อใหนักลงทุนไดมีขอมูลตลอดเวลา ปนี้ถาหลักทรัพย
จะมีผลกระทบ ปจจัยหลักก็คงจะกระทบจากปริมาณซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ ที่ลดลง
คุณพิทักษ เนตรเพชราชัย (ผูถือหุน) สอบถามวา :
ธุรกิจของบริษัทฯ ในปนี้ ในภาวะการเมืองแบบนี้ ทางบริษัทฯ ประเมินไววาอยางไร แตกตางจากปที่แลว
อยา งไร ธุ รกิจตั ว ไหนที่เนน จะทํ า การตลาดในชว งปนี้บา ง และขอเสนอความคิด เห็น ว า ทํา ไมราคาหุน ต่ํา กวา มู ลค า
ตามบั ญ ชี เพราะทุ ก คนที่ ซื้ อ หุ น ขาดความเชื่ อ มั่ น ในคณะกรรมการ เรื่ อ งวั ฒ นธรรมองค ก รมี ป ญ หา นโยบายที่ ล ด
พนักงานขายลง สาขาละ 1 คน เรื่องธุรกิจประกัน พนักงานมาเสนอขายตลอด ซึ่งประกันของพรูเด็นเชียลขายยากมาก
ใหผลประโยชนกับลูกคานอยมาก
ที่จะเนนไปธุรกิจดาน SME ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ การเมืองแบบนี้ อยากจะขอใหระวังไว สําหรับพนักงาน
ธนาคารธนชาต กรณีหลักทรัพย พนักงานธนาคารติดตอลูกคาใหเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ก็ไมไดรับการดูแลเทาที่ควร
และไมแนะนําลูกคาวาซื้อขายยังไง (ซื้อขายผานระบบ Internet) การประสานงานรวมกันระหวางพนักงานธนาคารธนชาต
กับบริษัทหลักทรัพยธนชาต ไมมีการประสานงานการทํางานรวมกันที่ดีพอ สวนเรื่องประกันชีวิตนครหลวงไทย ที่บอกวา
ไมสามารถแขงขันกับประกันชีวิตอื่นได ทําไมถึงจะแขงขันไมได
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา :
แนวโนมธุรกิจในแงการเจริญเติบโตของสินเชื่อธุรกิจ ถาสถานการณบานเมืองไมดีขึ้นในระยะเวลาอันใกลนี้
ก็คิดวามีโอกาสที่อุตสาหกรรมธนาคารที่จะเติบโตมาก ๆ คงจะไมมี ของบริษัทฯ ที่ผานมาก็ไมไดเติบโตมากมายนัก แต
สามารถควบคุมหนี้เสียในระดับที่ดีพอสมควร ไดใหเจาหนาที่สินเชื่อ ประเมินความสามารถของลูกคาทุกราย วาจะ
สามารถรับภาวะวิกฤตทางการเมืองไดแคไหน ขอมูลที่ไดมาเบื้องตนคือลูกคาไมนามีปญหามากมาย สําหรับลูกคา SME
ก็อาจมีปญหาบาง แตเนื่องจากมีหลักประกันเต็มจํานวน ก็เลยไมไดสงผลกระทบมากนัก สวนเรื่องคาใชจายก็ยังควบคุม
ตอไป ก็ยังเปนปที่พัฒนาระบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับเรื่องประกันชีวิต
นครหลวงไทยที่ขายไมใชวา แขงขันไมไดในศักยภาพ แตเปนขอสัญญาที่ตกลงรวมกัน
หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอใหผูถือหุน
ลงมติ

หนาที่ 22

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางบันทึกเพิ่มเติม หลั ง จากการลงมติ ว าระที่ 1 จนถึ ง เวลาลงมติ ว าระที่ 3 มี ผู ถื อ หุ น มาลงทะเบี ย น
เข า ร ว มประชุ ม เพิ่ ม จํ า นวน 241 ราย เป น จํ า นวน 7,958,496 หุ น ทํ า ให มี จํ า นวนผู ถื อ หุ น ที่ เ ข า ร ว มประชุ ม ทั้ ง สิ้ น
2,146 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 677,118,676 หุน
ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสียจํานวน

669,162,646

เสียง

0

เสียง

2,424,600

เสียง

0

เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยให
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 และจายเงินปนผล

ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา ตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ไดชี้แจงให
ท า นผู ถื อ หุ น ทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแล ว นั้ น บริ ษั ท ฯ มี กํ า ไรสุ ท ธิ ต ามงบเฉพาะกิ จ การจํ า นวน
2,180,441,872.73 บาท โดยไม มีย อดขาดทุนสะสม บริษัท ฯ จึ งสามารถจ ายเงิน ปน ผลได และบริษั ท ฯ มีทุน สํา รอง
ตามกฎหมายครบร อ ยละ 10
ของทุ น จดทะเบี ย นแล ว จึ ง ไม ต อ งจั ด สรรเป น ทุ น สํ า รองตามกฎหมายเพิ่ ม เติ ม
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับอีกแตอยางใด ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลวจึงขอเสนอใหที่
ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. รับทราบการไมจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2556 เปนทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจาก
บริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดแลว
2. อนุมัติจา ยเงิน ปนผลใหแ กผูถือ หุนสามัญและผูถือ หุน บุริมสิทธิจากกําไรสะสมที่เสียภาษีในอัตรา
ร อ ยละ 30 ให แ ก ผู ถื อ หุ น สามั ญ และผู ถื อ หุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ในอั ต ราหุ น ละ 1.00 บาท เป น จํ า นวนเงิ น ที่ อ นุ มั ติ จ า ย
1,206,479,703 บาท ซึ่งการจายเงินปนผลครั้งนี้ เมื่อรวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลที่คณะกรรมการอนุมัติจาย
ในอัตราหุนละ 0.60 บาท เปนจํานวนเงินที่อนุมัติจาย 723,887,821.80 บาท จะรวมเปนจํานวนเงินปนผลที่อนุมัติจาย
ของป 2556 (งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ) ทั้ ง สิ้ น ในอั ต ราหุ น ละ 1.60 บาท รวมเป น จํ า นวนเงิ น ที่ อ นุ มั ติ จ า ย
1,930,367,524.80 บาท
ในการจ า ยเงิ น ป น ผลครั้ ง นี้ คิ ด เป น ร อ ยละ 88.53 ของกํ า ไรสุ ท ธิ ป 2556 จากผลการดํ า เนิ น งานตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรอยละ 20.91 จากผลการดําเนินงานสวนที่เปนของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม สําหรับสถิติ
การจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปที่ผานมา จากผลการดําเนินงานป 2554 ถึง 2556 ก็ไดจัดทําตารางเปรียบเทียบ
ใหผูถือหุนทุกทานไดพิจารณาแลว ดังที่ปรากฏในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 38

หนาที่ 23

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางหากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว ก็จะกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 17
เมษายน 2557 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนในวันที่ 18 เมษายน 2557
และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2557
จากนั้น ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนซักถาม / แสดง
ความคิดเห็น ดังนี้
คุณเยาวลักษณ มั่นจิตจันทรา (ผูรับมอบฉันทะ) สอบถามวา :
กํ า ไรสุ ท ธิ ใ นป นี้ สู ง เพราะมี ก ารขายธนชาตประกั น ชี วิ ต ออกไป เงิ น ป น ผลที่ จ า ยอยู ที่ ร อ ยละ 31-32
ของกํ า ไรสุ ท ธิ จ า ยที่ 1.60 บาท ตอนที่ เ สนอข า วว า ขายประกั น ชี วิ ต ก็ เ ป น ข า วที่ ดี ในฐานะผู ถื อ หุ น ก็ ห วั ง ว า จะได
เงินปนผล EPS สูงเทาไหรก็ไมมีผล ถาไมจายเงินปนผลออกมา แตกระแสเงินสดไมมั่นใจวาบริษัทฯ ไดไปซื้อหุนคืน 3,400
ลานบาทแลว ขอเสนอวาถาไมมีสภาพคลองที่จะจายเปนเงิน ก็ขอใหออกเปน warrant ซึ่งออกเปนระยะยาวก็ได อาจจะ
เปนวิธีที่ทําใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่ดีอีกวิธี
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา :
ถึ ง แม บ ริ ษั ท ฯ จะมี กํ า ไรสู ง ในป นี้ ทางคณะกรรมการมี ค วามเห็ น ว า นโยบายการจ า ยเงิ น ป น ผลของ
บริษัทฯ นาจะเปนเงินปนผลที่คอนขางมั่นคง ถาเปนไปไดก็จะรักษาระดั บเดิ มอยูและคอย ๆ ขึ้นไป ในอัตราที่เ สนอ
คณะกรรมการคิดวาเปนอัตราที่คงไวไดหรือเพิ่มขึ้นไดในอนาคต สําหรับเรื่อง warrant บริษัทฯ ก็ยังไมจําเปนที่จะตอง
ใชทุนในตอนนี้ ซึ่งจะขอไวพิจารณาในอนาคต
หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอใหผูถือหุน
ลงมติ
บันทึกเพิ่มเติม หลั ง จากการลงมติ ว าระที่ 3 จนถึ ง เวลาลงมติ ว าระที่ 4 มี ผู ถื อ หุ น มาลงทะเบี ย น
เขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 1 ราย เปนจํานวน 17,950 หุน ทําใหมีจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 2,147 ราย
รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 677,136,626 หุน
ผลการลงมติวาระที่ 4 มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน

667,773,896

เสียง

ไมเห็นดวยจํานวน

1,373,500

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

2,457,800

เสียง

0

เสียง

บัตรเสียจํานวน

มติ ที่ประชุมรับทราบการไมจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 เปนทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจายเงินปนผล
ในอัตราหุนละ 1.00 บาท และใหดําเนินการจายเงินปนผลตามกําหนดการที่เสนอ
หนาที่ 24

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางวาระที่ 5

รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จ
แกคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2556 และขออนุมัติวงเงินคาตอบแทน
จายแกคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2557

ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายให คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
เปนผูนําเสนอในวาระนี้
คุณ สมเกี ย รติ ศุข เทวา เรี ย นแจง ตอ ที่ ป ระชุม วา ดว ยคณะกรรมการบริ ษัท ฯ
โดยการเสนอของ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ไดมีการทบทวนคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย เปนประจําทุกป
และเห็นสมควรใหมีการรายงานคาตอบแทนกรรมการที่จายในปที่ผานมา และพิจารณาคาตอบแทนกรรมการเปนประจํา
ทุกป โดยไดรายงานการจายคาตอบแทนที่ไดจายใหแกคณะกรรมการทุกคณะในป 2556 ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
• คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรจากวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติไวจํานวน 11,000,000 บาท โดย
จํานวนที่จายออกจริงเทากับ 8,925,000 บาท ซึ่งเปนไปตามจํานวนครั้งที่กรรมการเขารวมประชุม
• จํ า นวนค า ตอบแทนที่ จ า ยแก ค ณะกรรมการชุ ด ย อ ยอื่ น ๆ ทั้ ง ป 2556 มี จํ า นวนรวมเท า กั บ
2,910,666.66 บาท โดยในเดือนกันยายน 2556 ไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มอีก 1 คณะ
• ตารางแสดงอัตราคาตอบแทน และจํานวนคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยอื่น ๆ
ทุกชุดที่จายในป 2556 และอัตราคาตอบแทนที่จายในป 2557 รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม หนาที่
37 ถึงหนาที่ 38
สวนคาตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จายในป 2556 ดูไดจากรายงานประจําปหนาที่ 88 ถึงหนาที่ 89 ซึ่ง
เปนการรายงานเพื่อทราบไมมีการลงมติ และนอกเหนือจากคาตอบแทนที่ไดรายงานไปแลวนั้น บริษัทฯ ไมมีการจาย
คาตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชนอื่นใดในลักษณะที่มิใชคาตอบแทนตามปกติใหแกกรรมการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
ในการพิ จ ารณาทบทวนความเหมาะสมของค า ตอบแทนที่ จ า ยแก ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดยอยอื่นเปนประจําทุกป โดยจากการ
พิจารณาเห็นวาอัตราคาตอบแทนที่จายแกกรรมการบริษัทฯ ในปจจุบันตามที่แสดงอยูบนจอ โดยมีวงเงินรวมไมเกิน
11,000,000 บาท ตามที่ไ ดรับอนุมัติจากผูถือ หุนเมื่อ ป 2555 โดยเมื่อ เปรียบเทียบกับ ค าตอบแทนกรรมการ
ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีการปรับเพิ่มตามบทบาทความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และคาเงินเฟอ จึงพบวาวงเงินที่ไดรับ
อนุมัติจากผูถือหุนยังเหมาะสมอยู
สําหรับเรื่องเงินบําเหน็จ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลว ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําป 2556 ในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติ
จายแกผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามนโยบายที่ที่ประชุมผูถือหุนไดกําหนดไว โดยปนี้เงินปนผลที่เสนอใหจายแกผูถือหุนรวมเปน
จํานวนเงิน 1,930,367,524.80 บาท ดังนั้น จํานวนเงินบําเหน็จที่ขอเสนอจายแกกรรมการทั้งคณะ จึงเปนเงินจํานวน
19,303,675.25 บาท โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาจัดสรรแกกรรมการบริษัทฯ ตอไป ทั้งนี้ รายละเอียด

หนาที่ 25

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางของการจายเงินบําเหน็จกรรมการจากผลการดําเนินงานป 2554 ถึง ป 2556 ปรากฏในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม
หนาที่ 38
หลังจากนั้น คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุน
ซักถาม / แสดงความคิดเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ โดยใชบัตรที่ระบุวาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2 ดังนี้
1. ขออนุมัติจายเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในจํานวนรอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแก
ผูถือหุน โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูดําเนินการจัดสรรแกกรรมการบริษัทฯ ตอไป โดยใชบัตรลงคะแนนวาระที่ 5.1
2. ขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนจายแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2557 ในวงเงินไมเกิน 11,000,000
บาท โดยใชบัตรลงคะแนนวาระที่ 5.2
บันทึกเพิ่มเติม หลั ง จากการลงมติ ว าระที่ 4 จนถึ ง เวลาลงมติ ว าระที่ 5 มี ผู ถื อ หุ น มาลงทะเบี ย น
เข า ร ว มประชุ ม เพิ่ ม จํ า นวน 1 ราย เป น จํ า นวน 15,000 หุ น ทํ า ให มี จํ า นวนผู ถื อ หุ น ที่ เ ข า ร ว มประชุ ม ทั้ ง สิ้ น
2,148 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 677,151,626 หุน
ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดังนี้

เห็นดวยจํานวน

637,066,123

เสียง

ไมเห็นดวยจํานวน

31,881,673

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

2,672,400

เสียง

0

เสียง

บัตรเสียจํานวน

มติ ที่ป ระชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมน อยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ หุน ซึ่งมา
ประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน
โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูดําเนินการจัดสรรแกกรรมการบริษัทฯ ตอไป
ผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน

636,330,223

เสียง

ไมเห็นดวยจํานวน

32,818,173

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

2,471,800

เสียง

0

เสียง

บัตรเสียจํานวน

มติ ที่ป ระชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ หุน ซึ่งมา
ประชุม อนุมัติวงเงินคาตอบแทนจายแกคณะกรรมการบริษัทฯ ไมเกิน 11,000,000 บาท

หนาที่ 26

เอกสารแนบ 1
-ฉบับราง-

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม

วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการ
บริษัทฯ ที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหมอีก 1 ทาน โดยขอให คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานกรรมการ
สรรหา เปนผูนําเสนอรายละเอียดในวาระนี้
คุณสมเกียรติ ศุขเทวา เรียนแจงตอที่ประชุมวา สําหรับกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 มีจํานวน 2 ทาน ประกอบดวย
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการที่เปนผูบริหาร)

2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด
คาตอบแทน (กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไมเปน ผูบริหาร)

คณะกรรมการสรรหาจึงไดพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ทาน คือ คุณศุภเดช พูนพิพัฒน
และคุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ใหผูถือหุนแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ
เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาและลงมติอยางอิสระในวาระนี้ ขอใหบุคคลที่ถูกเสนอชื่อรับแตงตั้งเปนกรรมการ
ทั้ง 2 ทาน ออกจากที่ประชุมเปนการชั่วคราว หลังจากนั้นบุคคลที่ถูกเสนอชื่อรับแตงตั้งเปนกรรมการทั้ง 2 ทาน ไดออก
จากหองประชุม
คุณสมเกียรติ ศุขเทวา เรียนแจงตอที่ประชุมวา การสรรหาหรือเสนอแนะผูที่จะเขารับตําแหนงแทน
กรรมการที่ ค รบวาระนี้ นอกจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะมอบหมายให ค ณะกรรมการสรรหาเป น ผู พิ จ ารณาแล ว
คณะกรรมการสรรหายังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเขารับเลือ กตั้ง
เปนกรรมการในการประชุมครั้งนี้ ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2556
ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 แตปรากฏวาเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเขามา
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งไมรวมกรรมการสรรหาที่ออกตามวาระ
ไดพิจารณาเสนอกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ทาน ใหผูถือหุนแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ โดยทั้ง 2 ทาน ไดรับ
ความเห็นชอบการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ จาก ธปท. แลว ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถพิจารณาขอมูลประวัติโดยสังเขปของ
กรรมการทั้ง 2 ทาน ไดจากหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมตั้งแตหนาที่ 39 ถึงหนาที่ 43 หรือตามที่แสดงบนจอภาพ
โดยกลาวสรุปคุณสมบัติและประสบการณของกรรมการแตละทาน ดังนี้
คุ ณ ศุ ภ เดช พู น พิ พั ฒ น รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ ห าร ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผูจัดการใหญ
เปนกรรมการ / ผูบริหาร ที่รวมงานกับกลุมธนชาตมากวา 30 ป เปนผูมีความรูความสามารถทางดาน
การตลาด การบริหาร และธุ รกิจการเงินเปนอยางดี ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงเปนผู บริหารกลุมธนชาต และ
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางกรรมการบริษัทฯ ทานไดทุมเทในการปฏิบัติหนาที่ โดยเคยดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการธนาคารธนชาต ซึ่งมีบทบาท
สําคัญตั้งแตเริ่มจัดตั้งธนาคารธนชาต และมีสวนรวมอยางมากในการเจริญเติบโตธุรกิจของกลุมธนชาต
นอกจากนั้น ยังเปน ผูบ ริ หารคนสํา คัญ ในการวางแผนและกํา กับ ดูแลในการที่สโกเทียแบงกเขา มาเปน
ผูรวมทุนในธนาคารธนชาต รวมถึงการรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาต
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด
คาตอบแทน
เปนกรรมการอิสระที่รวมงานกับกลุมธนชาตเปนเวลากวา 13 ป เปนผูมีความรูความสามารถทางดาน
การเงินและการบัญชี โดยทานมีบทบาทสําคัญในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ชวยขับเคลื่อนการตรวจสอบ
ใหระบบบัญ ชีและงบการเงิน มีความนา เชื่อ ถือ ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมี
สวนรวมในการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนในบทบาทของกรรมการสรรหาและกรรมการกําหนดคาตอบแทน โดยที่
ผานมาปฏิบัติหนาที่ดวยดีมาตลอด ที่สําคัญยังคงคุณสมบัติกรรมการอิสระ และมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
อยางเหมาะสม จึงเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ โดยเปนกรรมการอิสระตอไป
หลังจากนั้น คุณสมเกียรติ ศุขเทวา ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น กอนเสนอให
ผูถือหุนลงมติในวาระนี้ โดยมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้
MR. BASANT KUMAR DUGAR (ผูถือหุน) เสนอแนะวา :
เนื่องดวยเปนผูถือหุนรายยอยตางประเทศของบริษัทฯ อยากจะเสนอขอแนะนําเล็กนอยตอคณะกรรมการ
ในการใหคณะกรรมการของบริษัทฯ เขามาถือหุนของบริษัทฯ ไวอยางนอยจํานวนหนึ่ง เพื่อใหคณะกรรมการเห็นและ
เขาใจถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นของบริษัทฯ
หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณสมเกียรติ ศุขเทวา จึงขอให
ผูถือหุนลงมติ
ในวาระนี้เพื่อความโปรงใสในการลงมติจึงขอใหผูถือหุนลงมติแยกเปนรายบุคคล โดยใหใชบัตรที่ระบุ
วาระที่ 6.1.1 ถึงวาระที่ 6.1.2 ที่ระบุชื่อกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้
6.1.1 นายศุภเดช พูนพิพัฒน
6.1.2 นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
จากนั้น คุณ สมเกียรติ ศุข เทวา ไดเชิญกรรมการทั้ง 2 ทาน ที่ไ ดออกจากหองประชุมเปนการชั่วคราว
กลับเขาที่ประชุมเพื่อดําเนินการในวาระตอไป
บันทึกเพิ่มเติม หลัง จากการลงมติว าระที่ 5 จนถึง เวลาลงมติว าระที่ 6 ไมมีผูถือ หุน มาลงทะเบี ย น
เขารวมประชุมเพิ่มเติม
มีผูถือหุนเห็นดวยใหแตงตั้งบุคคลที่คณะกรรมการเสนอชื่อทั้ง 2 ทาน เปนกรรมการบริษัทฯ โดยแยกการ
ลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ดังนี้
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางผลการลงมติวาระที่ 6.1.1 นายศุภเดช พูนพิพัฒน มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน

649,063,183

เสียง

ไมเห็นดวยจํานวน

11,375,275

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

11,181,738

เสียง

0

เสียง

บัตรเสียจํานวน

ผลการลงมติวาระที่ 6.1.2 นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน

646,194,852

เสียง

ไมเห็นดวยจํานวน

23,029,144

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

2,396,200

เสียง

0

เสียง

บัตรเสียจํานวน

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอชื่อทั้ง 2 ทาน เปนกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม
ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา จากที่คุณพันธทิพย สุรทิณฑ ไดลาออกจากการเปนกรรมการ
บริษัทฯ และกรรมการชุดยอย มีผลตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งทําใหปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน
กรรมการรวม 8 ทาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่จะใหกรรมการบริษัทฯ
มีจํานวน 9 ทาน ตามเดิม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ รวมกรรมการสรรหาทุกคน ไดสรรหาบุคคลภายนอก ที่มีความรู
ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ โดยขอให คุณสมเกียรติ ศุขเทวา
ประธานกรรมการสรรหา เปนผูนําเสนอรายละเอียดในวาระนี้
คุณสมเกียรติ ศุขเทวา เรียนแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทฯ รวมกรรมการสรรหาทุกทาน
ขอเสนอนายธีรพจน วัชราภัย ใหผูถือหุนเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถพิจารณาขอมูลประวัติ
โดยสังเขปไดจากหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมตั้งแตหนาที่ 44 หรือตามที่แสดงบนจอภาพ โดยกลาวสรุปคุณสมบัติและ
ประสบการณ ดังนี้
คุณธีรพจน วัชราภัย
จบปริญญาตรีทางดานเศรษฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย และจบปริญญาโท
ทางดานการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยเริ่มทํางานกับกลุมบริษัทเชลล ตั้งแตป 2521 จนกระทั่งไดรับตําแหนงเปนประธานกรรมการกลุม
บริษัทเชลล ในประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม ตั้งแตป 2544 และเกษียณอายุการทํางานในป 2551 เคยดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการและกรรมการตรวจสอบธนาคารไทยพาณิชย ระหวางป 2546-2552 ทานถือวาเปนผูมีความรู
หนาที่ 29

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางความสามารถ และประสบการณ ในการทํางานในธุรกิจระดับนานาชาติ และธุรกิจการเงิน ซึ่งจะสามารถชวยสงเสริมการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยไดเปนอยางดี
หลั ง จากนั้ น คุ ณ สมเกี ย รติ ศุ ข เทวา ได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น ซั ก ถาม / แสดงความคิ ด เห็ น ซึ่ ง ไม มี
ผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ
บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติวาระที่ 6.1 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 6.2 ไมมีผูถือหุนมาลงทะเบียน
เขารวมประชุมเพิ่มเติม
ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นายธีรพจน วัชราภัย มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน

668,913,178

เสียง

ไมเห็นดวยจํานวน

221,818

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

2,485,200

เสียง

0

เสียง

บัตรเสียจํานวน

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง
นายธีรพจน วัชราภัย เปนกรรมการบริษัทฯ
วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2557

ประธานที่ ป ระชุ ม ได ม อบหมายให คุ ณ ศิ ริ เ พ็ ญ สี ต สุ ว รรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป น
ผูนําเสนอในวาระนี้
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ แถลงตอที่ประชุมวา ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) เปนผูสอบบัญชีประจําป 2556 โดยกําหนด
คาสอบบัญชีใหเปนจํานวนเงิน 950,000 บาท สําหรับป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี
และคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได พิ จ ารณาความเห็ น ของกรรมการตรวจสอบแล ว เห็ น ควรเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น
เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีรายนาม ดังนี้
1. นางสาวรัตนา จาละ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ

2. นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 และ/หรือ

3. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2557 โดยกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 900,000 บาท
หลังจากไดพิจารณาถึงองคประกอบในดานตาง ๆ รวมทั้งความเหมาะสมของปริมาณงานแลว มีความเห็น
ว า บริ ษั ท สํ า นั ก งาน อี ว าย จํ า กั ด เป น สํ า นั ก งานที่ มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านเป น ที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว ไป
ทั้งในประเทศและตางประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีอยูในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ และ
หนาที่ 30

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางประสบการณในการตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการใหบริการ และการใหคําปรึกษากับบริษัท
ในดานตาง ๆ เปนอยางดีตลอดมา สําหรับคาสอบบัญชีที่เสนอเขามาในป 2557 นี้ ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผูสอบบัญชี
ทั้ง 3 ท า น รวมถึ ง บริ ษั ท สํา นั ก งาน อี ว าย จํ า กั ด ไมมี ค วามสั ม พั น ธ หรื อ รายการที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนกับบริษัทฯ แตอยางใด และผูสอบบัญชีที่เสนอไดรับความเห็นชอบจาก ธปท.แลว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ
2557 โดยอัตราคาสอบบัญชีของป 2557 จํานวน 900,000 บาท ซึ่งลดลงจากคาสอบบัญชีป 2556 ที่จํานวน 50,000 บาท
หรือลดลงรอยละ 5.3
สําหรับรายละเอียดประวัติผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทา น และขอมูลอื่น ๆ ปรากฏอยูในเลมหนังสือบอกกลา ว
เชิญประชุม หนาที่ 45 ถึงหนาที่ 47
หลั ง จากนั้ น คุ ณ ศิ ริ เ พ็ ญ สี ต สุ ว รรณ ได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น ซั ก ถาม / แสดงความคิ ด เห็ น ซึ่ ง ไม มี
ผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ
บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติวาระที่ 6.2 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 7 ไมมีผูถือหุนมาลงทะเบียน
เขารวมประชุมเพิ่มเติม
ผลการลงมติในวาระที่ 7 มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสียจํานวน

669,126,978

เสียง

25,618

เสียง

2,467,600

เสียง

0

เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แตงตั้ง
ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2557 โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1. นางสาวรัตนา จาละ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ

2. นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 และ/หรือ

3. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516

และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2557 เปนจํานวนเงิน 900,000 บาท
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการรวมลงทุนซื้อหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน)

ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา จากการที่ธนาคารธนชาตมีนโยบายที่จะขายบริษัทที่เกี่ยวของกับ
ธนาคารนครหลวงไทยที่รั บ โอนกิจ การมา และประกอบธุรกิ จซ้ํา ซอ นกับ บริษัท ในกลุม ธนชาตออกไป รวมถึง บริษั ท
ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (“ประกันชีวิตนครหลวงไทย”) ดวย โดยที่ผานมาไดมีการขายหุนทั้งหมดของ

หนาที่ 31

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จั ด การกองทุ น นครหลวงไทย จํ า กั ด บริ ษั ท สยามซิ ตี้ ป ระกั น ภั ย จํ า กั ด และบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย
นครหลวงไทย จํากัด ออกไปแลว
นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ธนาคารธนชาตไดขายหุนทั้งหมดของบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
พรอมกับทําสัญญา Exclusive Bancassurance Agreement กับกลุมพรูเด็นเชียล ทําใหไมสามารถขยายธุรกิจของ
ประกันชีวิตนครหลวงไทยผานสาขาของธนาคารธนชาตได การคงประกันชีวิตนครหลวงไทยไวภายใตการถือหุนของ
ธนาคารธนชาต จะไมกอใหเกิดประโยชนแกธนาคารธนชาตอีกตอไป ดังนั้น ธนาคารธนชาตจึงไดพยายามเสนอขายหุน
ของประกั น ชี วิ ต นครหลวงไทยแก ก ลุ ม นั ก ลงทุ น ซึ่ ง มี ก ลุ ม นั ก ลงทุ น เสนอราคาเข า มา แต เ ป น ราคาที่ ธ นาคาร
ธนชาตเห็นวายังไมเหมาะสมและยังมีเงื่อนไขสําคัญในการซื้อขายหุนที่เชื่อวาไมสามารถตกลงกันได
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท เอ็ ม บี เค จํ า กั ด (มหาชน) ได พิ จ ารณาเห็น โอกาสในการขยายธุ รกิ จ ประกัน ชี วิ ต
ที่แยกจากฐานลูกคาและชองทางสาขาของธนาคารธนชาต อันจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ จึงได
พิจารณาเสนอซื้อหุนทั้งหมดของประกันชีวิตนครหลวงไทยจากธนาคารธนชาต ดวยราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม
จึงใครเสนอผูถือหุนพิจารณา ซึ่งไดจัดเตรียมการนําเสนอไวในรูปแบบของวีดิทัศน ความยาวประมาณ
8 นาที
บันทึกรายงานจากวีดิทัศน
“บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กับบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (“เอ็มบีเค”) ไดศึกษา
และพิจารณาที่จะรวมลงทุนใน บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (“ประกันชีวิตนครหลวงไทย”) เนื่องจาก
• ธุรกิจประกันชีวิตยังมีศักยภาพในการเติบโตอยู
• กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีประสบการณในการทําธุรกิจบริษัทประกันชีวิต
• ประกัน ชีวิตนครหลวงไทย มีทีมผูบริหารที่มีความสามารถและประสบการณในธุรกิจประกั นชีวิต
เปนอยางดี
• เอ็มบีเค มีความแข็งแกรงดานการตลาดและฐานลูกคา สามารถนําไปตอยอดชองทางการจําหนาย
ลูกคาใหมในการดําเนินธุรกิจประกันชีวิตได
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2556 จึงมีมติใหบริษัทฯ รวมลงทุนกับ เอ็มบีเค ในการซื้อ
หุนของประกันชีวิตนครหลวงไทยทั้งหมดในราคารวม 900 ลานบาท จากธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร
ธนชาต”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ และเอ็มบีเค ไดตกลงสัดสวนการลงทุน ดังนี้
• บริษัทฯ ซื้อหุนประกันชีวิตนครหลวงไทยไมนอยกวารอยละ 51
ทั้งหมดของประกันชีวิตนครหลวงไทย

ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว

• เอ็มบีเค ซื้อหุนประกันชีวิตนครหลวงไทยไมเกินกวารอยละ 49
ทั้งหมดของประกันชีวิตนครหลวงไทย

ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว

หนาที่ 32

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางกรณีดังกลาวทําใหบริษัทฯ เปนผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมในประกันชีวิตนครหลวงไทย ซึ่งบริษัทฯ จะ
ดําเนินการขออนุญาตจาก ธปท. ในการลงทุนดังกลาวและใหประกันชีวิตนครหลวงไทยยังคงเปนบริษัทในกลุมธุรกิจ
ทางการเงินธนชาตตอไป โดยไดแสดงโครงสรางกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาตภายหลังบริษัทฯ กับเอ็มบีเค ซื้อหุนทั้งหมด
ของประกันชีวิตนครหลวงไทย ซึ่งจากการถือหุนโดยตรงในประกันชีวิตนครหลวงไทยดังกลาว จะชวยเสริมสรางธุรกิจของ
กลุมธนชาตและสรางผลตอบแทนในระยะยาวใหแกบริษัทฯ อันจะเปนประโยชนแกผูถือหุนตอไปในอนาคต
การพิจารณาความเหมาะสมของราคาซื้อหุนทั้งหมดของประกันชีวิตนครหลวงไทย
บริษัท ฯ ไดแ ตง ตั้ง บริ ษัท แคปปต อล แอด แวนเทจ จํา กัด เป น ที่ ป รึก ษาทางการเงิน อิสระเพื่อ ทํา การ
ประเมินมูลคายุติธรรมของประกันชีวิตนครหลวงไทย โดยประเมิน 4 วิธี คือ
•
•
•
•

วิธีมูลคาหุนตามบัญชี
วิธีมูลคาตามบัญชีที่ปรับปรุงแลว
วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี
วิธีทางคณิตศาสตรประกันภัย

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
1. วิธีมูลคาหุนตามบัญชีและวิธีมูลคาตามบัญชีที่ปรับปรุงแลว เปนวิธีที่สะทอนถึงฐานะของบริษัทฯ
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยวิธีนี้ไมไดคํานึงถึงมูลคายุติธรรมของสินทรัพยบางรายการที่อาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
มูลคาตามบัญชี รวมถึงไมไดคํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรและแผนธุรกิจของประกันชีวิตนครหลวงไทยในอนาคต
นอกจากนี้ วิธีมูลคาหุนตามบัญชีและวิธีมูลคาตามบัญชีที่ปรับปรุงแลว ยังไมไดสะทอนถึงแนวโนมภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมโดยรวม ดังนั้น วิธีมูลคาหุนตามบัญชีและวิธีมูลคาตามบัญชีที่ปรับปรุงแลวจึงไมสะทอนถึงมูลคาที่แทจริง
ของประกันชีวิตนครหลวงไทย
2. วิ ธี อั ต ราส ว นราคาต อ มู ล ค า ตามบั ญ ชี ใช มู ล ค า ตามบั ญ ชี ซึ่ ง เป น ข อ มู ล ในอดี ต ของประกั น ชี วิ ต
นครหลวงไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มาเปรียบเทียบกับอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชีของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ในหมวดประกันภัยและประกันชีวิตจํานวน 2 บริษัทที่ดําเนินธุรกิจประกันชีวิต แตเนื่องจากประกันชีวิต
นครหลวงไทยเปนบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก ในขณะที่บริษัทประกันชีวิต 2 บริษัทดังกลาวมีสวนแบงการตลาดที่สูง
ประกอบกับจํานวนบริษัทประกันชีวิตในตลาดหลักทรัพยฯ มีนอยเกินไป ดังนั้น การประเมินมูลคาหุนของประกันชีวิต
นครหลวงไทย ดวยวิธีนี้อาจไมสะทอนถึงมูลคาหุนที่เหมาะสมของประกันชีวิตนครหลวงไทย เชนกัน
3. วิ ธี ท างคณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย เป น วิ ธี ก ารประเมิ น มู ล ค า หุ น ที่ นํ า มู ล ค า พื้ น ฐานของกิ จ การ
(Embedded Value) ซึ่งเปนมูลคาของสวนของผูถือหุนในปจจุบันของประกันชีวิตนครหลวงไทย และมูลคาปจจุบันของ
กรมธรรมที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน (Value of In-force Business หรือ “VIF”) และมูลคาปจจุบันของกรมธรรมใหม การ
ประเมินมูลคาหุนประกันชีวิตนครหลวงไทย ดวยวิธีนี้จะสะทอนถึงสถานะในปจจุบันของประกันชีวิตนครหลวงไทยและ
ความสามารถในการสรางกระแสเงินสดและผลการดําเนินการในอนาคตของประกันชีวิตนครหลวงไทย
โดยสรุปที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวามูลคายุติธรรม (Fair Value) ของหุนประกันชีวิตนครหลวงไทยที่
จะไดมาในครั้งนี้ เทากับ 13.01 – 13.94 บาทตอหุน หรือมูลคากิจการที่ 911 – 976 ลานบาท ดังนั้น ราคาซื้อหุน
ประกันชีวิตนครหลวงไทยที่ 12.86 บาทตอหุน หรือราคารวมที่ 900 ลานบาท เปนราคาที่เหมาะสม เนื่องจากต่ํากวา
มูลคายุติธรรมที่ประเมินไดโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หนาที่ 33

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ในมาตรา 107 (2) กําหนดใหตองขออนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุนในการซื้อหุนของประกันชีวิตนครหลวงไทย โดยถือวาเปนการซื้อกิจการของบริษัทมหาชนจํากัดอื่นมาเปนของ
บริษัทฯ โดยขอมูลประการพิจารณาตามหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนา 48-50
ในการนี้ จึงขอที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติ ใหบริษัทฯ ลงทุนซื้อหุนบริษัท ประกันชีวิต
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ในจํานวนไมนอยกวารอยละ 51 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมด
ในราคาที่คํานวณจากมูลคากิจการของบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ทั้งหมดที่ 900 ลานบาท
โดยมีเงื่อนไขสําคัญ คือ บริษัทฯ ตองไดรับอนุญาตจาก ธปท. ในการลงทุนในบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน) จนมีอํานาจควบคุมกิจการ และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต”
ภายหลังจากการนําเสนอวีดิทัศน ประธานที่ประชุม แจงตอที่ประชุมวา วีดิทัศนที่ไดนําเสนอผานไปนั้น
เปนขอมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยูในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 48 ถึงหนาที่ 50
จากนั้น ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนซักถาม / แสดง
ความคิดเห็น ดังนี้
คุณวิไลวรรณ อาจาริยานนท (ผูถือหุน) สอบถามวา :
ธนาคารธนชาตไดขายธนชาตประกันชีวิต ใหกับพรูเด็นเชียลไปแลว และประกันชีวิตนครหลวงไทยก็ตอง
ถูกขายไปดวย เนื่องจากมีสัญญากับพรูเด็นเชียล วาไมสามารถทําธุรกิจแขงขันได จึงจําเปนตองขายออก แตการที่บริษัทฯ
ไปรวมลงทุนกับ เอ็มบีเค เพื่อซื้อประกันชีวิตนครหลวงไทยอีก ก็จะมีความเกี่ยวของกันอยู ซึ่งกรณีนี้ไมมีเงื่อนไขหรือ
ขอสัญญาหามใชหรือไม
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา :
เงื่อนไขหรือขอสัญญาที่ลงนามระหวางพรูเด็นเชียลกับธนาคารธนชาต ไมไดผูกพันมาถึงบริษัทฯ แตก็คง
ไปขายใหกับลูกคาของธนาคารธนชาตไมได ตามวัตถุประสงคของแนวทางและการดําเนินงานหลังจากผูถือหุนอนุมัติให
บริษัทฯ ซื้อมาแลวก็จะพัฒนาสินคาและชองทางการขายอื่นที่ไมใชผานธนาคารธนชาตและไมขายใหกับลูกคาธนาคาร
ธนชาต
คุณพิทักษ เนตรเพชราชัย (ผูถือหุน) สอบถามวา :
1. ในเมื่อมีขอจํากัดในการทําธุกิจประกันชีวิต และคิดวาจะขยายทางดานอื่น ขอความกระจางตรงนี้วา
ขยายดานไหน อยางไร ชวยประเมินวาหลังจากไดมาแลวทําธุรกิจภายใน 3 ป คิดวาผลที่ไดจะเปนอยางไร
2. มีกลุมเปาหมายอื่นหรือไม นอกจากลูกคาเกา
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน เรียนชี้แจงวา :
1. ที่ เ รี ย นให ท ราบตั้ ง แต ต น ที่ ไ ปศึ ก ษาข อ มู ล ของประกั น ชี วิ ต นครหลวงไทยมา ก็ มี ค า พอสมควร
ในชวงตนคงเปนการพัฒนาผลิตภัณฑเสนอขายลูกคาเกา แตเนื่องจากทางประกันชีวิตนครหลวงไทย ไมไดมีเครือขาย
การขาย ก็ตองสรางขึ้นใหม ประกันชีวิตที่ธนชาตประสบความสําเร็จมาในอดีตก็เริ่มจากศูนย จนเติบโตขึ้นมา 2 หมื่นกวา
ลานบาท ก็ใชกลยุทธน้ี ก็คือดูลูกคากอนแลวหาผลิตภัณฑที่เหมาะกับลูกคาซึ่งก็ประสบความสําเร็จ ในชวงตนของการ
ดําเนินธุรกิจประกันชีวิตนครหลวงไทยลูกคาฐานเดิมก็มีอยูแลวประมาณหมื่นลานและคิดวานาจะเติบโตไดปละอยางนอย
หนาที่ 34

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางประมาณร อ ยละ 20 จากฐานเดิ ม ซึ่ ง การที่ มี ก รมธรรม ใ หม ที่ มี ผ ลตอบแทนที่ เ หมาะสมผสมกั บ กรมธรรม เ ดิ ม ที่ มี
ผลตอบแทนสูง และการดูแลเงินลงทุนใหไดรับผลตอบแทนที่ดี ประกอบกับแนวโนมผลตอบแทนการลงทุนที่นาจะดีขึ้น
เชื่อไดวาจะดําเนินธุรกิจประกันชีวิตนครหลวงไทยได
2. ในชวงตน การไปแยงตลาดอื่นขางนอกไมใชเรื่องงายก็ตองมองใหชัดกอน และยังตองสรางเครือขาย
การขายกอน โดยหากประกันชีวิตนครหลวงไทยมีเครือขายการขายอยูแลว ราคาขายคงไมไดในราคา 900 ลานบาท
คุณจักรพันธ อินชูกุล (ผูถือหุน) สอบถามวา :
1. สาเหตุ ที่ ข ายธนชาตประกั น ชี วิ ต เหตุ เ พราะไม เ ชี่ ย วชาญในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ จึ ง ขายให
พรูเด็นเชียล แลวทําไมถึงกลับไปลงทุนดวยการซื้อนครหลวงประกันชีวิตกลับมาดําเนินกิจการอีก
2. ชองทางการจัดจําหนายประกันชีวิต หากจะดําเนินธุรกิจประกันชีวิตตอ ทั้งที่ในปจจุบันมีการแขงขันที่
สูงมาก ซึ่ง Bancassurance มีสัดสวนที่ชวยในการขายประกันชีวิตไดเยอะมาก เชน SCBLIFE
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา :
1. ที่บอกวาไมเชี่ยวชาญ แตคุณศุภเดชก็ดําเนินธุรกิจประกันชีวิตมานานแลว จนสามารถทําใหบริษัท
ธนชาตประกันชีวิต เปนบริษัทที่มีการดําเนินการที่ดี มีกําไรมาได แตวาทางพรูเด็นเชียลก็เปนกลุมที่ดําเนินธุรกิจประกัน
ชีวิตระดับโลกจึงเชี่ยวชาญมากกวา ที่สําคัญราคาที่เสนอใหดีมาก ๆ
2. ที่เสนอผูถือหุนอนุมัติการรวมซื้อหุนประกันชีวิตนครหลวงไทย เขาใจวาปจจุบันการขยายของธุรกิจ
ประกั นชีวิตจะหันไปทาง Bancassurance มากขึ้น แตไมไดหมายความวาชองทางอื่น ๆ ไมมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น
ที่คุณศุภเดชเสนอวา เบื้องตนจะเนนกับลูกคาเกา ที่ยังถือกรมธรรมอยู และลูกคาเกาที่มี Data base อยู เปนจุดเริ่มแรก
เทานั้น เราก็จะสรางชองทางการจําหนายตาง ๆ ทั้งการเสนอขายทางโทรศัพท ทีมการตลาดขายตรง และผาน Broker ซึ่ง
มีหลายชองทางที่จะทําได และถึงจุด ๆ หนึ่ง ถาสรางมาไดดีพอสมควรแลวอาจจะหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือขายตอไปได
ในระยะยาว อี ก ทั้ ง เงิ น ลงทุ น ก็ มี ภ าระไม ม าก ต น ทุ น ของบริ ษั ท ฯ และเอ็ ม บี เ ค ถ า ไปกู ม า 10 ป ก็ ป ระมาณ
รอยละ 5 อยางมาก หักภาษีอะไรแลวก็ตนทุนจริง ๆ ก็ประมาณรอยละ 4
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย (ผูถือหุน) สอบถามวา :
บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยนาจะโตอีกเทาไหร บริษัทฯ มีวิธีไหนที่จะใหลูกคาซื้อประกันโดยมั่นใจ
ในบริษัทฯ วาไมโดนโกงแนนอน เพราะลูกคาสวนใหญจะเชื่อมั่นในประกันชีวิตที่อยูภายใตธนาคารพาณิชย
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน เรียนชี้แจงวา :
การที่ ป ระกั น ชี วิ ต นครหลวงไทยเป น บริ ษั ท ในเครื อ ของทุ น ธนชาตซึ่ ง มี ชื่ อ เสี ย ง ที ม งานที่ ทํ า อยู ก็ เ ป น
ทีมงานเกาซึ่งก็เปนที่รูจักในวงการพอสมควร ผลิตภัณฑที่ขายไปในอดีตในนามของธนชาตประกันชีวิตเปนผลิตภัณฑที่
ไมเคยเอาเปรียบผูบริโภค ยุติธรรมตอผูบริโภคอยูเสมอ เพราะฉะนั้น ตองใชหลักเดียวกันในอดีต คือการไมเอาเปรียบ
ผูบริโภค
คุณพิทักษ เนตรเพชราชัย (ผูถือหุน) สอบถามวา :
ทําสัญญากับพรูเด็นเชียลประกันชีวิตกี่ป แลวมีเงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากที่ชี้แจงหรือไม
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับราง-

ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา :
สัญญา 15 ป และไมมีเงื่อนไขอื่นอีก
MR. BASANT KUMAR DUGAR (ผูถือหุน)
อยากทราบถึง ผลกระทบของการเขา ซื้ อ ประกั น ชีวิต นครหลวงไทย ที่ พ บวา มีก ารดํา เนิ น งานที่ข าดทุ น
บริษัทฯ จะทําอยางไรในการเปลี่ยนและปรับปรุงการขาดทุนดังกลาวใหเปนไปในทางที่สามารถสรางกําไรตอบริษัทฯ ซึ่งใน
การเขาซื้อกิจการครั้งนี้ บริษัทฯ ไดทํารวมกันกับเอ็มบีเค ซึ่งถือวาเปนโอกาสที่ดีในการกาวเขามาสูธุรกิจประกันอยางที่เรา
ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ประธานที่ประชุม เรียนวา :
ขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ สวนคําถามคุณศุภเดชไดชี้แจงกอนหนาแลว
หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอใหผูถือหุน
ลงมติ
บันทึกเพิ่มเติม หลัง จากการลงมติว าระที่ 7 จนถึง เวลาลงมติว าระที่ 8 ไมมีผูถือ หุน มาลงทะเบี ย น
เขารวมประชุมเพิ่มเติม
ผลการลงมติในวาระที่ 8 มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน

666,984,178

เสียง

ไมเห็นดวยจํานวน

2,177,718

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

2,458,300

เสียง

0

เสียง

บัตรเสียจํานวน

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการรวมลงทุนซื้อหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน)
วาระที่ 9

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ประธานที่ประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอขอเสนอแนะและคําถามตาง ๆ ได โดยมีผูถือหุนซักถาม /
แสดงความเห็น ดังนี้
คุณเกษมพันธ สรวยจิทวัฒน (ผูถือหุน) สอบถามวา :
ขอยินดีกับคุณศุภเดช พูนพิพัฒน และคุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ที่ไดรับเสียงขางมากเขามาดํารงตําแหนง
อีกวาระ และไดเสนอปญหาจากการใชบริการของบริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงวา :
ขอรับทราบรายละเอียดหลังประชุม แลวจะดําเนินการติดตามและพัฒนาตอไป
คุณนธโชค จริยะภูมิ (ผูถือหุน) สอบถามวา :
เรื่องการซื้อหุนคืนผิดเวลา ทําใหซื้อหุนในราคาที่สูง ทําไมไมดําเนินการลดทุน และในกรณีทางบริษัทฯ
ไปถือหุนธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้น ใชหลักเกณฑอะไรในการเขาไปซื้อหุนเพื่อเก็งกําไร
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา :
ยังไมจําเปนที่จะตองดําเนินการลดทุน เพราะตามเกณฑมีระยะเวลา 3 ป ซึ่ง 3 ปนี้ ถามีความจําเปนก็
สามารถขายคืนได สําหรับกรณีเขาไปซื้อหุนธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้น บริษัทฯ ไมไดเขาไปซื้อหุนกอน แตซื้อหลังจากที่ได
ประกาศ Tender Offer แลว ซึ่งพอคํานวณดูแลวมีประโยชนก็เลยซื้อ
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย (ผูถือหุน) สอบถามวา :
พิพิธภัณฑครุฑอยูที่ไหน และสํานักงานใหญที่กรรมการผูจัดการใหญ นั่งปฏิบัติงานอยูที่อาคารไหน
คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงวา :
ไดอัญเชิญองคครุฑไปประดิษฐานที่ศูนยฝกอบรมที่บางปูของธนาคารธนชาต และไดสรางพิพิธภัณฑครุฑ
แหงแรกในประเทศไทย เพื่อใหการศึกษาสําหรับผูที่สนใจ สําหรับสถานที่ปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญอยูที่
อาคารเอ็มบีเค
คุณทศพล ธํารงสุวรรณกิจ (ผูรับมอบฉันทะ) เสนอแนะวา :
1. เรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ปจจุบันนักลงทุนไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้คอนขางมาก และ
ไดทราบวาทางบริษัทฯ ไดแสดงเจตนารมณเขารวมโครงการนี้แลว อยากจะทราบวาทางบริษัทฯ มีมาตรการสวนไหน
ออกมาเพิ่มเติมเพื่อจะใหการดําเนินการในสวนนี้เปนรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น
2. การลงมติวาระการเลือกตั้งกรรมการใหม และมติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระกลับเขา
มาดํารงตําแหนงนั้น จําเปนจะตองเก็บบัตรลงคะแนนทุกคนและทุกบัตร ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือไม
และขอเสนอแนะสําหรับการจัดหองประชุม ควรมีการวางไมคเปนจุด ๆ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเดินเขาไปพูดได
ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจงสําหรับคําถามขอที่ 1 วา :
ทางบริษัทฯ ก็มีมติชัดเจนวาไมเห็น ดว ยและจะไมก ระทํา การใด ๆ ที่เกี่ยวขอ งกับ การทุจริตคอรรัป ชั่น
บริษั ท ฯ ลงนามประกาศเจตนารมณเ ขา ร ว มโครงการแลว อยู ระหว า งขั้น ตอนในการประเมิ น ตนเองตามมาตรฐาน
ที่กําหนด เพื่อจะไปในขั้นตอนตอไปในการรับรองการเปนสมาชิก เรื่องความชัดเจนในเรื่องนโยบายและในทางปฏิบัติ
ทางบริษัทฯ ก็ไดดําเนินการมาโดยตลอด
เลขานุการบริษัท เรียนชี้แจงสําหรับคําถามขอที่ 2 วา :
สําหรับการเก็บบัตรเลือกตั้งวาระกรรมการ เทาที่ทราบในปจจุบันไมมีหลักการเก็บทุกบัตรแลว ดวยจะมี
ขอจํากัดในการปฏิบัติ และดวยระบบที่เปนอยูที่นับเฉพาะไมเห็นดวย และงดออกเสียง ก็ยังมีผลคะแนนที่ถูกตองอยู
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางคุณกิตติ สนิทวงศ ณ อยุธยา (ผูถือหุน) เสนอแนะ และสอบถามวา :
1. เสนอใหมีการบริการที่รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะการพิจารณาสินเชื่อ อัตราคาธรรมเนียมการใชบริการ
2. สโกเที ย แบงก จะเป น พัน ธมิ ตรทางธุรกิจ ระยะยาวหรือ ไม จะเหมือ นกับ ผูล งทุน หลายรายหรือ ไม
ที่มาลงทุนหรือมาซื้อหุนธนาคารพาณิชยไทย แลวจะพยายามขายทรัพยสินที่มีประโยชนออกไปใหเร็วที่สุด เสร็จแลวก็
กลับประเทศไป ซึ่งการเปดประชาคมอาเซียนมีแนวโนมที่จะมีกลุมนักลงทุนมากขึ้น
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา :
สําหรับสโกเทียแบงกนั้น ยืนยันไดวาตั้งใจจะเปนพันธมิตรรวมกันในระยะยาวจริง ๆ ไมใชประเภทที่มา
เอากําไรแลวก็ไป แตในการทํางานรวมกันนี่ก็มีการปรับตัวหลาย ๆ อยาง ธนาคารธนชาตโตขึ้นมาก อยางสมัยกอนที่เรายัง
เปนองคกรเล็ก ๆ อยู การตัดสินใจในการทํางานก็จะรวดเร็วกวานี้ แตตอนนี้ก็มีระบบในการทํางานมากขึ้น ซึ่งไดจากการ
รวมทุนกับสโกเทียแบงกมาก โดยเฉพาะในเรื่องระบบตาง ๆ ตอนนี้กําลังอยูในชวงพัฒนาเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขง
รายใหญ ๆ ได
MR. BASANT KUMAR DUGAR (ผูถือหุน) สอบถามวา :
ขออางถึงหนา 177 ในรายงานประจําป 2556 ซึ่งบริษัทฯ ไดประสบผลสําเร็จใน 2 ปที่ผานมาในการจัดการ
หาเงิน ทุ น ดัง จะเห็ น ไดจ ากรายการระหวา งธนาคารและตลาดเงิน ในสว นของหนี้ สิน ที่บ ริษัท ฯ สามารถไปกูเงิ น ใน
ตลาดระหวางธนาคารไดในอัตราต่ํา ในขณะที่รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในสวนของสินทรัพย ที่บริษัทฯ
สามารถนําไปปลอยตอใหกับธนาคารอื่น ๆ ไดรับในอัตราที่สูงกวา ซึ่งแสดงใหเห็นถึง บริษัทฯ มีความสามารถในการจัดหา
เงินทุนในตนทุนที่ต่ํา นอกจากนี้ จากในวาระที่ 5 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2557 ที่บริษัทฯ มีนโยบายการ
จายเงินบําเหน็จใหกรรมการ ในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน ผมขอเสนอในเรื่องการจายเงิน
บําเหน็จใหแกคณะกรรมการในอัตรารอยละ 0.5 ของกําไรสุทธิแทน เพื่อใหไมมีใครเสียเปรียบทั้งกรรมการและผูถือหุน
หรืออาจจะพิจารณาวาอยางใดอยางหนึ่งสูงกวา ใหเลือกวิธีนั้น นอกจากนี้ ผมขอเสนอใหบริษัทฯ ชวยจัดทํารายงานการ
ประชุมลงในเว็บไซตภายใน 14 วัน ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ใหผูถือหุนทุกคนสามารถเขาถึงไดตามการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของคาใชจายในการจัดทําเชนกัน
ประธานที่ประชุม เรียนวา :
ขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ
คุณชัชชัย คุณงาม (ผูถือหุน) สอบถามวา :
มีปญหาสอบถามการบริการของบริษัทหลักทรัพย และอยากทราบวาทําไมกรรมการหรือผูบริหารของ
บริษัทฯ ถึงไมมีการถือหุนเลย ไมแนใจวาเปนขอกําหนดหรืออยางไร
ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงวา :
เรื่องปญหาการใชบริการ จะจัดเจาหนาที่ไปรับขอมูลและติดตามให สวนเรื่องการถือหุนบริษัทฯ ผมกับ
คุณศุภเดช เปนกรรมการบริหารของบริษัท เอ็มบีเค จํากัด (มหาชน) ซึ่งเอ็มบีเคมีการถือหุนอยูครบรอยละ 10 มาเปนเวลา
หลายปแลว ดังนั้นจึงไมสามารถที่จะซื้อหุนไดอีก ซึ่งเปนไปตามกฎของ ธปท.
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-ฉบับรางและเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะหรือคําถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขออนุญาตปดประชุม
โดยกลาวขอบคุณผูถือหุนที่เสียสละเวลามารวมในการประชุมผูถือหุน รวมถึงคําติชมและขอเสนอแนะที่ไดรับ จะนําไป
ปรับปรุงใหดีขึ้นในการประชุมครั้งตอไป
นอกจากนี้ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใดเขาสูการพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกลาวปดการประชุม
ปดประชุมเวลา 17.45 นาฬิกา
ลงชื่อ
(

นายบันเทิง ตันติวิท
นายบันเทิง ตันติวิท

ลงชื่อ
(

นายภาณุพันธุ ตวงทอง
นายภาณุพันธุ ตวงทอง
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ประธานที่ประชุม
)
ผูจดบันทึกการประชุม
)

เอกสารแนบ 2

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 และจายเงินปนผล

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผล ประจําป 2555 - 2557
ผลการดําเนินงานประจําป

ป 2557
1,653
5,120

กําไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ลานบาท)
กําไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ลานบาท)
จํานวนหุนที่จายเงินปนผล (หุน)
- จํานวนหุนที่อนุมตั ิจายเงินปนผลระหวางกาลงวดครึ่งปแรก
- จํานวนหุนที่อนุมตั ิจายเงินปนผลงวดครึ่งปหลัง
กําไรตอหุน (บาท)
อัตราเงินปนผลตอหุนที่จายระหวางกาลงวดครึ่งปแรก (บาท)

ป 2556

ป 2555
2,180
9,231

2,859
5,509

0.60 (2)

1,206,479,703
1,206,479,703
1.77
0.60

1,277,829,703
1,277,829,703
2.24
0.50

อัตราเงินปนผลตอหุนที่จายงวดครึ่งปหลัง (บาท)
รวมจํานวนเงินปนผลตอหุน (บาท)
รวมจํานวนเงินปนผลที่จาย (ลานบาท)

1.00 (3)
1.60
1,930

1.00
1.60
1,930

0.90
1.40
1,789

สัดสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (รอยละ)
สัดสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานสวนที่เปน
ของบริษัทฯ (งบการเงินรวม) (รอยละ)

116.81
37.70

88.53
20.91

62.57
32.47

1,206,479,703 (1)
1,206,479,703 (1)
1.37

หมายเหตุ
(1) คํานวณจากจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิทั้งหมดรวม 1,277,829,703 หุน หักดวยจํานวนหุนที่บริษัทฯ ซื้อคืนจํานวน 71,350,000 หุน
(2) เปนอัตราเงินปนผลตอหุน ที่จายระหวางกาลไปแลวเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557
(3) เปนอัตราเงินปนผลตอหุน ที่เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ หากไดรับอนุมัติจากที่
ประชุ ม บริ ษั ท ฯ กํ า หนดรายชื่ อ ผู ถื อ หุ น ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ป น ผล ในวั น ที่ 16 เมษายน 2558 และให ร วบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดย วิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนใน
วันที่ 17 เมษายน 2558 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2558
การจายเงินปนผลในครั้งนี้เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุน
ในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน
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เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 5

รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุดยอย พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จ
กรรมการบริษทั ฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2557 และขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทฯ ประจําป 2558

1. หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ
ชุดยอย โดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ บทบาทความรับผิดชอบและเปรียบเทียบอางอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ
ซึ่งจะดําเนินการเปนประจําทุกป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ
2. คาตอบแทนที่จายแกกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย
ตารางที่ 1 อัตราคาตอบแทนที่จาย ป 2557 (เดือนมกราคม - เดือนเมษายน)
หนวย: บาท

คณะกรรมการชุดตาง ๆ
คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง *
หมายเหตุ

ตําแหนง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

คาตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน : คน)
100,000
50,000
50,000
37,500
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
30,000
20,000

คาเบี้ยประชุม
(ตอครั้ง : คน)
50,000
25,000
18,750
12,500
31,250
18,750
31,250
18,750
30,000
20,000

* คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/2556 เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2556 ได มี ม ติ กํ า หนด
คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยจายใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเทานั้น
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ตารางที่ 2 อัตราคาตอบแทนที่จาย ป 2557 (เดือนพฤษภาคม - เดือนธันวาคม) และอัตราคาตอบแทนในปจจุบัน
หนวย: บาท

คณะกรรมการชุดตาง ๆ

ตําแหนง

คณะกรรมการบริษัทฯ

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน *
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คาตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน : คน)
100,000
50,000
50,000
30,000
ไมมี
ไมมี
30,000
20,000

คาเบี้ยประชุม
(ตอครั้ง : คน)
50,000
25,000
25,000
20,000
50,000
33,000
30,000
20,000

* คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2557 เมื่ อ วั น ที่ 28 เมษายน 2557 ได มี ม ติ อ นุ มั ติ ป รั บ

หมายเหตุ

คณะกรรมการชุ ด ย อ ย โดยรวมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกํ า หนดค า ตอบแทน เป น
“คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน” และอนุมัติใหปรับอัตราคาตอบแทน (คาตอบแทนรายเดือน
และคาเบี้ยประชุม) แกคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีผล
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2557

ตารางที่ 3 จํานวนคาตอบแทนรวมที่จายในป 2557
หนวย: บาท

คณะกรรมการชุดตาง ๆ
คณะกรรมการบริษัทฯ (1)
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (2)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คาตอบแทนรวม (3)
หมายเหตุ

(1)

(2)

(3)

จํานวนเงิน
8,558,072.20
2,162,142.86
168,750.00
118,750.00
481,000.00
797,419.35
12,286,134.41

ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2557 ได อ นุ มั ติ ว งเงิ น ค า ตอบแทนจ า ยแก ก รรมการบริ ษั ท ฯ ไม เ กิ น
11,000,000 บาทตอป (ไมรวมคาตอบแทนกรรมการชุดยอยและไมรวมเงินบําเหน็จ)
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ไดมีการปรับคณะกรรมการ
ชุดยอยโดยรวมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เปนคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน มีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
คาตอบแทนที่แสดงเปนคาตอบแทนรายเดือนและคาเบี้ยประชุม (ไมรวมเงินบําเหน็จกรรมการ) รายละเอียด
คาตอบแทนรายบุคคลปรากฏในรายงานประจําป 2557
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3. การอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2557
ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 ไดมีมติอนุมัติ
นโยบายการจายเงินบําเหน็จกรรมการในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน
ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินบําเหน็จแกกรรมการจากผลการดําเนินงานประจําป 2555 - 2557
หนวย: บาท

รายการ
เงินบําเหน็จที่จาย

ป 2557
19,303,675.25 *

ผลการดําเนินงาน
ป 2556
19,303,675.25

ป 2555
17,889,615.84

หมายเหตุ * เปนจํานวนเงินบําเหน็จที่เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

การจัดสรรเงินบําเหน็จใหแกกรรมการบริษัทฯ สมควรจัดสรรใหสอดคลองกับการจายเงินปนผลใหแ ก
ผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ทําใหในป 2557 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 1,652,614,938.76 บาท และเสนอ
ขออนุมัติจายเงินปนผลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.60 บาท รวมเปนเงินปนผลที่อนุมัติจาย 1,930,367,524.80 บาท
จึงเห็นสมควรเสนอผูถือหุนอนุมัติจายเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ เปนเงินจํานวนรอยละ 1.00 ของเงินปนผลที่อนุมัติ
จายแกผูถือหุน (เปนอัตราเดียวกับเงินบําเหน็จที่จายแกกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2555-2556
ดังตารางขางตน) คิดเปนเงินบําเหน็จรวม 19,303,675.25 บาท โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาจัดสรร
จายแกกรรมการตอไป
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เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ขอมูลของกรรมการที่เสนอใหเลือกตั้งกลับเขาเปนกรรมการตอไปทั้ง 3 คน มีดังนี้
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึง่
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
กรรมการที่เปนผูบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

69 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

วันทีด่ ํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ

Bachelor of Economics, Monash University, Australia
Banker Trust, New York, USA
- Corporate Finance Training Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 20/2547
1 กันยายน 2548

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ

9 ป 6 เดือน

ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น

ไมมี

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ
ประสบการณการทํางาน

- กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ไมมี
- กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน )
- กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน บริษัท ทุนธนชาต จํากัด
(มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน

ไมมี

การถือหุนในบริษัทฯ

ไมมี

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไมมี

การเขารวมประชุมป 2557

- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หนาที่ 44

12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
10 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
9 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

เอกสารแนบ 4
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึง่
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นายสมเจตน หมูศิริเลิศ
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผูจัดการใหญ

อายุ

58 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

- Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 5/2544
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP)
ป 2555
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 5/2550
สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ ศาลยุติธรรม
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
รุน 9/2548

วันทีด่ ํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ

2 มีนาคม 2552

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ

6 ป

ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น

ไมมี

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ คณะกรรมการอํานวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- กรรมการ และอุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- กรรมการ สมาคมธนาคารไทย
- ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

- รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
- กรรมการ กรรมการบริห าร ประธานเจาหนาที่บริห ารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ

ไมมี

หนาที่ 45

เอกสารแนบ 4
ประสบการณการทํางาน

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประกันชีวิต
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย จํากัด
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด
- กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
- กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
- รองกรรมการผูจัดการอาวุโส และประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารธนชาต
จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน

มีคดีขอพิพาททางกฎหมาย โดยคดียังไมสิ้นสุด และยังคงคุณสมบัติการดํารง
ตําแหนงกรรมการและผูบริหารตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวของ
อยางครบถวน

การถือหุนในบริษัทฯ

ไมมี

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไมมี

การเขารวมประชุมป 2557

- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หนาที่ 46

12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

เอกสารแนบ 4
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึง่
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผูจัดการ

อายุ

60 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร
วันทีด่ ํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ

- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 94/2550
24 กรกฎาคม 2550

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ

7 ป 8 เดือน

ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น

ไมมี

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ
ประสบการณการทํางาน

-

กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด
คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรตี้ฟนด 6
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด

ไมมี
- ผูบริหารกลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารนครหลวงไทย
จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ขนสงน้ํามันทางทอ จํากัด

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน

ไมมี

การถือหุนในบริษัทฯ

ไมมี

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไมมี

การเขารวมประชุมป 2557

- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หนาที่ 47

12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

เอกสารแนบ 5

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558
• ชื่อผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี
1. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล
2. นางสาวรัตนา จาละ
3. นางสาวสมใจ คุณปสุต
แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

• ขอมูลประวัติโดยสังเขปของผูสอบบัญชี จํานวน 3 คน มีดังนี้
ชื่อ :

นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3516

อายุ :

54 ป

วุฒิการศึกษา :

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตําแหนงของผูสอบบัญชีในสํานักงาน :

หุนสวน

ประสบการณการตรวจสอบ :

-

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หนาที่ 48

เอกสารแนบ 5

ชื่อ :

นางสาวรัตนา จาละ
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3734

อายุ :

49 ป

วุฒิการศึกษา :

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตําแหนงของผูสอบบัญชีในสํานักงาน :
ประสบการณการตรวจสอบ :

หุนสวน
- บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
- บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

ชื่อ :

นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4499

อายุ :

43 ป

วุฒิการศึกษา :

บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตําแหนงของผูสอบบัญชีในสํานักงาน :

หุนสวน

ประสบการณการตรวจสอบ:

-

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน)

หนาที่ 49

เอกสารแนบ 5
• คาตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)

สําหรับงบการเงินป 2558 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดเสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558 เปน
จํานวนเงิน 900,000 บาท ซึ่งจํานวนเงินเทากับคาสอบบัญชีในป 2557
•

คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทฯ ไมมีคาบริการอื่นที่จายใหกับผูสอบบัญชี

•

ความสัมพันธกับบริษัทฯ
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้ง ไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน

•

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัทฯ
ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้ง ทั้ง 3 คน ไดรับแตงตั้งและมีจํานวนปที่สอบบัญชี ดังนี้
รายนาม
ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถ ือหุน
1. นางสาวรุงนภา
เลิศสุวรรณกุล
ป 2544 - ป 2545 และ
ป 2549 - ป 2557
2. นางสาวรัตนา

จาละ

3. นางสาวสมใจ

คุณปสุต

จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท
-

ป 2546 - ป 2553 และ
ป 2556 - ป 2557
-

5
2
-

•

การเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย
ผูสอบบัญชีบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูส อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษัทยอย

•

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นวาผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูมีความรูความเขาใจในธุรกิจ
ตาง ๆ ของบริษัทในกลุมธนชาตเปนอยางดี รวมทั้งผลงานที่ผานมามีคุณภาพและเชื่อถือได จึงมีมติใหเสนอผูสอบบัญชีของ
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย

•

การอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”)
ผูสอบบัญชีที่เสนอจะตองไดรับความเห็นชอบจาก ธปท. ซึ่งธปท. ไดใหความเห็นชอบแลว
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คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขาประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558
1. การมอบฉันทะ
บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ซึ่งเปนแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาใหผูถือหุน
เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะใหกรรมการ
บริษัทฯ (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทฯ กําหนด) ใหเปนผูรับมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทน
ตลอดจนสามารถกําหนดการลงมติในแตละวาระไวในหนังสือมอบฉันทะได
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได หรือในกรณีที่ผูถือหุนเปน
ผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ได โดยสามารถดาวนโหลด ไดที่เว็บไซต : www.thanachart.co.th
1. การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ
- ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
- ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะใหถูกตอง
ครบถวน พรอมจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการลงทะเบียนกอนเขาประชุมตามที่ระบุในหัวขอ “3. ผูเขารวมประชุมจะตองแสดง
เอกสารดังตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม”
- ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขา
ประชุม
2. การมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ
กรณีประสงคมอบฉันทะใหกรรมการอิสระโปรดระบุ
• นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ อายุ 66 ป อยูบานเลขที่ 377 ถนนจรัญสนิทวงศ 12 แขวงวัดทาพระ
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
• นายสมเกียรติ ศุขเทวา อายุ 70 ป อยูบานเลขที่ 3/697 หมูที่ 8 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
กรณีประสงคมอบฉันทะใหกรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) โปรดระบุ
• นายศุภเดช พูนพิพัฒน อายุ 64 ป อยูบานเลขที่ 45/2 ซอยสายลม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- ในการมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทฯ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ทาน (เรียงลําดับตาม
ความประสงคของผูถือหุน) เนื่องจากในกรณีที่กรรมการในลําดับที่ 1 ที่ผูถือหุนไดเลือกไว ไมสามารถเขาประชุมได กรรมการทานที่เขา
ประชุมได 1 ทาน (ตามลําดับถัดไปที่ผูถือหุนไดเลือกไว) จะเปนผูรับมอบฉันทะ เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน
แทนทานได
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- ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ พรอมจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของ
กับการลงทะเบียนกอนเขาประชุมตามที่ระบุในหัวขอ “3. ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอน
เขาประชุม” โดยใสซองบริการธุรกิจตอบรับที่แนบมาพรอมนี้ ปดผนึกสงทางไปรษณียสงใหถึงบริษัทฯ ที่ “สํานักเลขานุการองคกร” กอน
วันประชุม
2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเขาประชุม
บริษัทฯ จะเริ่มตรวจความสมบูรณของหนังสือมอบฉันทะ และเปดรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุน กอนเริ่มการประชุม
มากกวา 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปดรับลงทะเบียน ตั้งแตเวลา 12.00 นาฬิกา เปนตนไป ณ หองแอทธินี คริสตัลฮอลล ชั้น 3 โรงแรมพลาซา
แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอนการเขารวมประชุมและแผนที่
ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แลว
บริษัทฯ จะใชระบบบารโคดในการลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบ
ฉันทะ โปรดนําเอกสาร แบบฟอรมลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งไดพิมพบารโคดไวในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ที่บริษัทฯ จัดสงมาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย
3. ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี)
1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีมาประชุมดวยตนเอง ใหติดตอจุดลงทะเบียน และยื่นเอกสารบารโคดพรอมแสดงเอกสารแสดงตนที่หนวยงาน
ราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุนและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ ใบขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย
1.2 กรณีมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอมูลถูกตองครบถวน และ
ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท
ข) สําเนาเอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผูมอบฉันทะ
(ผูถือหุน) ไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
ค) เอกสารแสดงตนที่หนวยงานราชการออกใหตามขอ 1.1 พรอมสําเนาเอกสารดังกลาวของผูรับมอบฉันทะ ซึ่ง
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ
2. ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลง
ลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท
ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคลและมีขอความ
แสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
ค) สําเนาเอกสารแสดงตนที่หนวยงานราชการออกใหตามขอ 1.1 ของผูแทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่ง
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคล
ง) เอกสารแสดงตนที่หนวยงานราชการออกใหตามขอ 1.1 พรอมสําเนาเอกสารดังกลาวของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
3. ผูถือหุนที่ไมมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
ใหนําความในขอ 1. และขอ 2. มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขาประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือซึ่งเปน
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ แลวแตกรณี ทั้งนี้ ภายใตบังคับดังตอไปนี้

หนาที่ 52

ก) หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้น อาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยูหรือ
โดยผูมีอํานาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยูก็ได ทั้งนี้ จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทน
นิติบุคคล และเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ข) เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทนนิติบุคคล
นั้นรับรองความถูกตองของคําแปล
4. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
 การออกเสียงลงคะแนน
(1) ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง ทั้งหุนบุริมสิทธิและหุนสามัญ
(2) การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โปรด
ยกมือขึ้น
o หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนบันทึกการลงมติไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และ
ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจาหนาที่ไดแจกใหกอนเขาประชุม และประธานฯ จะใหเจาหนาที่นําบัตรลงคะแนนของ
ผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิไดลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติ
มากกวา 1 ชอง จะถือวาเปนบัตรเสีย สวนผูถือหุนที่ไมยกมือในที่ประชุมจะถือวามีมติใหอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
o หากไมมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ถือวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ เวนแตกรณีที่ผูถือหุนไดทําเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไวแลววา ประสงคจะลงมติไมเห็น
ดวยหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทฯ ไดบันทึกคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงดังกลาวนั้นในการลงมติ
ในแตละวาระไวดวยแลว
o ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงคะแนนในเรื่องดังกลาว
เวนแตการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหออกเสียงลงคะแนนไดโดยไมมีขอหาม
(3) ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนและใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุน
ตามที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนําการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ
ดังกลาวไปบันทึกรวบรวมไวลวงหนาในขณะที่ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบรอยแลว เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแก
ผูรับมอบฉันทะ ไมตองไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนําคะแนนเสียงที่ผูถือหุนระบุไวมา
รวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
(4) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกัน
เปนคณะ หรือดวยวิธีการอื่นใดก็ไดตามที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้ง ผูถือหุนตองออกเสียงดวย
คะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได
 การนับผลการลงคะแนน
1. บริษัทฯ ใชระบบบารโคด ในการนับคะแนนเสียง
2. การนับผลคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผูถือหุนในที่ประชุม และของผูถือหุนที่มอบฉันทะใหแกผูรับ
มอบฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไวลวงหนาในขณะที่ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขาประชุม ที่ออกเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียง
มาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูที่มาประชุมในแตละวาระ ทั้งนี้ คะแนนที่เหลือถือวาลงมติเห็นดวย
3. ประธานฯ จะประกาศใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
สิ้นสุดลง
4. ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเปนเสียงชี้ขาดได แมวาจะมิไดเปนผูถือหุนของบริษัทฯ
ก็ตาม
หนาที่ 53

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

อายุ

66 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

วันที่ไดรับแตงตัง้ เปนกรรมการ

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, Kansas, USA
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 32/2553
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 4/2550
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 33/2546
23 พฤษภาคม 2543

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ

14 ป 10 เดือน

ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด
คาตอบแทน Fraser and Neave, Limited (Singapore)
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลาริส จํากัด

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

ไมมี

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ

ไมมี

ประสบการณการทํางาน

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนดคาตอบแทน Fraser and Neave,
Limited (Singapore)

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน

ไมมี

การถือหุนในบริษัทฯ

ไมมี

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไมมี

การเขารวมประชุมป 2557

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

-

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
เขารวมประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกําหนด คาตอบแทน

มีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ

หนาที่ 54

10 ครั้ง
14 ครั้ง
3 ครั้ง
2 ครั้ง

จาก 12 ครั้ง
จาก 16 ครั้ง
จาก 3 ครั้ง
จาก 2ครั้ง

5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นายสมเกียรติ ศุขเทวา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

70 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

วันที่ไดรับแตงตัง้ เปนกรรมการ

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Sloan School M.I.T., USA
- Senior Executive Program (SEP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- โครงการสํารวจคาตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2555
- บทบาทของคณะกรรมการยุคใหมกับการสรางมูลคาและการเปนองคกรยั่งยืน
ป 2555
- งบการเงินกับการคอรรัปชั่นในตลาดทุน ป 2555
- ประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน 7/2555
- ประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR) รุน 12/2555
- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee
(RNG) รุน 1/2554
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
รุน 3/2554
- ประกาศนียบัตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน 6/2554
- ประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน 11/2554
- ประกาศนียบัตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
รุน 13/2554
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 25/2554
- ประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุน 3/2552
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 6/2551
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 3/2547
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 40/2547
- ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุน 8/2547
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 6/2551
23 พฤษภาคม 2543

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ

14 ป 10 เดือน

ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเนอรยี่ เอิรธ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ประธานกรรมการ บริษัท คอรแวค (ประเทศไทย) จํากัด
ไมมี

หนาที่ 55

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ
ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ไมมี
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมารท แลนด จํากัด

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน

ไมมี

การถือหุนในบริษัทฯ

ไมมี

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไมมี

การเขารวมประชุมป 2557

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

-

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
12 ครั้ง
เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
16 ครั้ง
เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
3 ครั้ง
เขารวมประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 2 ครั้ง
เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 ครั้ง

มีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ

หนาที่ 56

จาก 12 ครั้ง
จาก 16 ครั้ง
จาก 3 ครั้ง
จาก 2 ครั้ง
จาก 12 ครั้ง

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นายศุภเดช พูนพิพัฒน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ ห าร ประธานกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง และกรรมการผูจัดการใหญ

อายุ

64 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

- Master of Science, University of Wisconsin, USA
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC)
รุน 15/2555
- ประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุน 28/2555
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
รุน 4/2555
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 8/2547
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 8/2552

วันที่ไดรับแตงตัง้ เปนกรรมการ

1 เมษายน 2525

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ

32 ป 11 เดือน

ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด
แกรนารี จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ

-

กรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอรตี้ส อินเวสเมนท จํากัด
กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จํากัด
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลดิ้ง จํากัด
กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด

- ประธานกรรมการ บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน)
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย
จํากัด (มหาชน)
ไมมี
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ประสบการณการทํางาน

-

รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน

ไมมี

การถือหุนในบริษัทฯ

ไมมี

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไมมี

การเขารวมประชุมป 2557

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร
11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 ครัง้ จาก 12 ครั้ง
มีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ
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ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558
โตผูะลงทะเบี
ถือหุน ยน

มาดวยตนเอง

ผูรับมอบฉันทะ
แสดงเอกสารแสดงตนและแสดงหนังสือมอบฉันทะ

แสดงเอกสารสวนบุคคล

โตะตรวจเอกสารสําหรับผูรับมอบฉันทะ
ตรวจเอกสารสวนบุคคลและตรวจหนังสือมอบฉันทะ
โตะลงทะเบียน
(เริ่ม 12.00 นาฬิกา)
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เขาหองประชุม
ประธานเปดประชุม (เวลา 14.00 นาฬิกา)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ
กรณีท่มี ีผูตองการออกเสียง “ไมเห็นดวย”
หรือ “งดออกเสียง” ในวาระนั้น ๆ ให
กรอกบัตรลงคะแนนพรอมลงลายมือชื่อ
และยกมือ
เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนและสรุปผล
ลงคะแนน
ประธานกลาวสรุปผลลงคะแนน
ตอที่ประชุม
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ขอบังคับบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
การโอนหุน
ขอ 14.

กอนการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุนไวเปนการชั่วคราว แตจะไมเกิน 21 วันกอนวัน
ประชุม โดยจะประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาทุกแหง ไมนอยกวา 14 วัน กอนวัน
เริ่มงดรับลงทะเบียนการโอน

ขอ 15.

บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุนไวเปนการชั่วคราว เพื่อกําหนดสิทธิตาง ๆ ใหแกผูถือหุน เชน สิทธิในการรับเงินปนผล
สิทธิในการจองหุนใหม เปนตน

กรรมการ
ขอ 16.

กรรมการของบริษัทจะมีจํานวนเทาใด ใหเปนไปตามที่ที่ประชุมผูถือหุนกําหนด แตตองไมนอยกวา 5 คน
กรรมการจะถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได แตกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ตองเปนผูมีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักร

ขอ 17.

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน
รวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอื่นใดก็ไดตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้งผูถือหุน
ตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมเปน
ผูออกเสียงชี้ขาด

ขอ 18.

ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนั้นพนจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการที่
จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใชจํานวนที่ใกลเคียงกันแตไมเกิน 1 ใน 3
หลังจากวันที่ขอบังคับฉบับนี้มีผลใชบังคับ การพนจากตําแหนงของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปที่ 1 และปที่ 2 ใหใชวิธีจับ
ฉลาก สวนในปตอ ๆ ไป ใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูพนจากตําแหนง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู
ในตําแหนงมานานเทา ๆ กัน เปนจํานวนมากกวาจํานวนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงในคราวนั้น ใหกรรมการดังกลาวพน
จากตําแหนงโดยใชวิธีจับฉลาก
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดวยเหตุดังกลาวอาจไดรับเลือกตั้งใหกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได

ขอ 23.

กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชนตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ
และจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยง
และสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่ง ไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ ในอันที่จะไดรับ
คาตอบแทนผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท

ขอ 30.

คณะกรรมการมีอํ านาจแต งตั้ งกรรมการจํ านวนหนึ่ง ตามที่ เห็น สมควรใหเป นคณะกรรมการบริ หารและในจํ านวนนี้ใ ห
คณะกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร โดยใหมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการ
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มอบหมาย และให ก รรมการผู จั ด การใหญ เ ป น กรรมการบริ ห ารโดยตํ า แหน ง และให ค ณะกรรมการมี อํ า นาจแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการชุดยอยอื่นไดตามที่เห็นสมควร
กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหอยูในคณะกรรมการชุดยอยอื่นมีสิทธิไดรับคาตอบแทน และ/หรือ
บํา เหน็จ ตามที่ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการกํ า หนด แต ทั้ง นี้ไ มก ระทบกระเทื อ นสิท ธิ ข องกรรมการดัง กลาวในอั นที่ จะได รั บ
คาตอบแทนหรือผลประโยชนอยางอื่นตามขอบังคับนี้ในฐานะกรรมการ
ใหคณะกรรมการบริหารจัดใหมีหรือเรียกประชุมไดตามที่จะเห็นสมควรและใหนําขอ 27. ขอ 28. และ ขอ 29. มาใชบังคับโดย
อนุโลม
การประชุมผูถือหุน
ขอ 32.

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชี
ของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากนี้ ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดตามที่เห็นสมควร
ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว
ดวย
ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันไดรับหนังสือจากผูถ ือหุน

ขอ 33.

กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังตอไปนี้เปนอยางนอย
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา
(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) อนุมัติจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตอ งออกตามวาระ
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท

ขอ 34.

ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม โดยระบุใหชัดเจนวาเรื่องใดเปนเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวของตามสมควรและจัดสงใหผูถือหุน และ
นายทะเบียนพรอมกับเอกสารที่เกี่ยวของไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน

ขอ 35.

ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนกันก็ได โดยทําเปน
หนังสือตามแบบที่กฎหมายกําหนด และใหผูรับมอบฉันทะยื่นตอประธานกรรมการหรือผูซึ่งประธานกรรมการกําหนด
ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขาประชุม

ขอ 36.

ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวา กึ่ง
หนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดแลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบ
เปนองคประชุมตามที่กําหนดไว ถาการนั้นไดประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหการประชุมเปนอันระงับไป แตถาการประชุมนั้น
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มิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ขอ 37.

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยูในที่ประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

ขอ 38.

ประธานในที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม
(ถามี) และใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ

ขอ 39.

การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผูถือหุนใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไมวาการออกเสียงลงคะแนนนั้น
จะกระทําดวยวิธีใดใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
เปนเสียงชี้ขาดไดแมวาจะมิไดเปนผูถือหุนของบริษัทก็ตาม
ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกลาว
เวนแตการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหออกเสียงลงคะแนนไดโดยไมมีขอหาม

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ขอ 42.

ใหบริษัททํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน พรอมกับจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองปละ 2 ครั้ง ครั้งแรกสําหรับงวด
เวลา 6 เดือนแรกของปสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน และครั้งที่สองสําหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31
ธันวาคม
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ใหคณะกรรมการนําเสนอตอที่ประชุมสามัญ
ประจําปในปถัดไป

ขอ 43.

บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนที่กฎหมายกําหนด

ขอ 44.

บริษัทจะจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวน โดยออกเปนหุนสามัญใหมใหผูถือหุน โดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมผูถ ือหุนก็
ได ถาบริษัทยังจําหนายหุนไมครบตามที่จดทะเบียนไวหรือไดจดทะเบียนเพิ่มทุนไวแลว

ขอ 45.

คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครัง้ คราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรพอ และสมควรที่จะ
ทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป
คณะกรรมการอาจจายเงินรางวัลเฉพาะกาลแกกรรมการ ไดตามหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถอื หุนกําหนดเมื่อปรากฏวางบดุล
และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถนุ ายน ผานการรับรองของผูสอบบัญชีแลว และบริษัทมี
กําไรพอและสมควรที่จะทําเชนนั้น
เงินกําไรสวนที่เหลือจากการจายเงินปนผลที่จายตามมติที่ประชุมผูถือหุน หรือเหลือจากการจายเงินปนผลระหวางกาล (ถามี)
ใหจัดสรรเปนเงินสํารองตาง ๆ ได ตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเปนทุนสํารองเพื่อเปนเงินกองทุนของ
บริษัทตอไป

ขอ 46.

การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถอื หุนหรือคณะกรรมการมีมติแลวแตกรณี

ขอ 48.

ผูสอบบัญชีมอี ํานาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานใด ๆ ที่เกีย่ วกับรายได รายจาย ทรัพยสินและหนี้สินของบริษัท และ
มีหนาที่เขารวมและชี้แจงใหความเห็นในการประชุมผูถือหุนบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน และ
ปญหาเกีย่ วกับบัญชีของบริษัทแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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แผนที่โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
แผนที่สถานที่จัดประชุม
ณ หอ งแอทธิ นี คริ สตั ล ฮอลล ชั้ น 3 โรงแรมพลาซ า แอทธิ นี รอยั ล เมอริเ ดีย น เลขที่ 61 ถนนวิ ท ยุ แขวงลุม พิ นี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 0-2650-8800 หรือ 0-2650-8525
• แผนที่ การเดินทางไปโรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน

1. เดินทางโดยรถไฟฟา BTS ลงสถานีเพลิตจิตแลวเดินทางเทาเขามาได 2 ทาง (เลียบถนนวิทยุ หรือเลียบตึกมหาทุน)
2. เดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง
- สาย 62 จอดหนาโรงแรม
- สาย ปอ.2 ปอ.25 ปอ.40 ปอ.48 ปอ.501 ปอ.508 และปอ.511 (ปายตรงรถไฟฟา BTS สถานีเพลินจิต
ถนนสุขุมวิท)
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เสนทางหนีไฟ

หนาที่ 64

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B
เลขทะเบียนผูถือหุน
Shareholder’s Registration No.

(ปดอากรแสตมป 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)
เขียนที่
Written at

.

วันที่
Date
(1)

ขาพเจา
I/We
อยูบานเลขที่
Address

(2)

เปนผูถือหุนของ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
being a shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited (“the Company”)

พ.ศ.
Year

,

สัญชาติ
Nationality

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม

(3)

เดือน
Month

หุน

holding the total amount of

shares

 หุนสามัญ
ordinary share

shares

 หุนบุริมสิทธิ
preferred share

shares

หุน

หุน

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

and are entitled to vote equal to

เสียง ดังนี้

votes as follows:

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง

and are entitled to vote equal to

and are entitled to vote equal to

votes

votes

ขอมอบฉันทะให (ผู ถือ หุน สามารถมอบฉั น ทะให ก รรมการอิ ส ระ หรื อ กรรมการผู จั ด การใหญ (กรรมการที่ เ ป น ผู บ ริ หาร) ของบริ ษัท ฯ ได
โดยมีขอมูลแสดงในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director or Chief Executive Officer (Executive Director) of the Company of whose details are in of Notice of the 2015 AGM.)

1. ชื่อ (Name)

อายุ (age)

ป (years) อยูบานเลขที่ (residing at)
หรือ (or)

2. ชื่อ (Name)

อายุ (age)

ป (years) อยูบานเลขที่ (residing at)
หรือ (or)

3. ชื่อ (Name)

อายุ (age)

ป (years) อยูบานเลขที่ (residing at)
,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2558 ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หองแอทธินี คริสตัลฮอลล ชั้น 3 โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on 2 April 2015 at
14:00 hours, Athenee Crystal Hall, 3rd floor, Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, or on
such other date, such other time and place as may be adjourned or changed.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนําหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพบารโคด มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย

For convenience in the registration, please bring your proxy with printed barcode and present at the meeting.
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(4)

ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที่ 1
Agenda No. 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557
To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2014

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 2
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2557
Agenda No. 2
To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company’s business operations in 2014
เสนอเพื่อทราบไมมีการลงมติ
For acknowledgement without approval
..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 3
Agenda No. 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
To approve the statements of financial position and statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2014

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 4
Agenda No. 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 และจายเงินปนผล
To approve the allocation of the profit for the performance of the year 2014 and the dividend payment

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 5
รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย พิจารณาอนุมัตเิ งินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงาน
ประจําป 2557 และขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2558
Agenda No. 5
To acknowledge a report on the remunerations of the Company’s Members of the Board of Directors and the members of subcommittees, to approve the performance allowance for the Board of Directors for 2014 operating results, and to approve the
level of remuneration of the Board of Directors in 2015
วาระที่ 5.1
พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2557
Agenda No. 5.1 To approve the performance allowance for the Board of Directors for 2014 operating results
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
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 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5.2
Agenda No. 5.2

ขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2558
To approve the level of remuneration of the Board of Directors in 2015

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 6
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda No. 6
To consider the election of directors replacing those retiring by rotation
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 การเลือกตัง้ กรรมการทั้งชุด
To elect Directors as a whole
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
 การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
To elect each Director individually

 งดออกเสียง
Abstain

6.1 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
Ms. Suvarnapha Suvarnaprathip
 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

6.2 นายสมเจตน หมูศิริเลิศ
Mr. Somjate Moosirilert
 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

6.3 นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ
Mr. Taweesak Saksirilarp
 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 7
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558
Agenda No. 7
To consider the appointment of the auditor and determine the audit fee for 2015
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 8
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
Agenda No. 8
Other business (if any)
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
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 งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และ
ไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote
of mine/ours as Shareholder(s).
(6) ในกรณีที่ขาพเจา ไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those
stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider the matter and vote on my/our behalf as the
Proxy deems appropriate.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือน
วาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy
which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed

(

)

(

)

(

)

(

)
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ผูมอบฉันทะ/Shareholder

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

หมายเหตุ / Notes:
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะต องมอบฉั นทะให ผูรั บมอบฉันทะเพี ยงรายเดียวเป นผู เข าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํ านวนหุนใหผู รับมอบฉั นทะหลายคนเพื่อ แยก
การลงคะแนนเสียงได
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote
separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.
4. ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี)
Participants are required to present the following documents for registration prior to attending the meeting (depending on the case).
ก) ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา
a) For individual shareholders
เอกสารแสดงตนที่ ห น ว ยงานราชการออกให ซึ่ ง ปรากฏรู ป ถ า ยของผู เ ข า ร ว มประชุ ม พร อ มสํ า เนาเอกสารแสดงตนซึ่ ง รั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ งของผู ถื อ หุ น และ
ผูรับมอบฉันทะ (กรณีผูเขารวมประชุมเปนผูรับมอบฉันทะ)
Identification document issued by the state agency, which bears the photograph of the participant. Also, a photocopy of such identification document certified a true copy by
the shareholder or proxy holder (in case the participant is a proxy holder).
ข) ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล
b) For shareholder who is the juristic person
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจกระทําการพรอมสําเนาเอกสารแสดงตนของผูมีอํานาจกระทําการที่ลงนามใน
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ และของผูรับมอบอํานาจ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตองแลว รวมถึงเอกสารแสดงตนที่หนวยงานราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายของ
ผูรับมอบอํานาจใหเขารวมประชุม
A photocopy of the Certificate of Incorporation of the juristic person, which is certified a true copy by the juristic person’s representative. Also, a photocopy of the
identification document of the juristic person’s representative and the proxy who sign on the photocopy of the Certificate of Incorporation which is certified a true copy. As
well, the identification document issued by the state agency, which bears the photograph of the proxy holder who is authorized to attend the meeting, must be presented at
the meeting.
(โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในคําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขาประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
2558)
(Please see the additional information in the Notice of 2015 Annual General Meeting of Shareholders under the subject of Clarifications on Proxy Appointment, Registration
and Evidence for Attending and Voting.)
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หองแอทธินี คริสตัลฮอลล ชั้น 3
โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2015 on 2 April 2015 at 14:00 hours, Athenee Crystal Hall,
3rd floor, Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, or on such other
date, such other time and place as may be adjourned or changed.
วาระที่
เรื่อง
Agenda
Re :
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
เรื่อง
Agenda
Re :
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
เรื่อง
Agenda
Re :
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่
Agenda

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
Re : Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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