บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2559

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นากา
ณ หองรอยัล ออคิด บอลรูม ชั้น 2
รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด ทาวเวอรส
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เพือ1 ความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ พิมพบารโคดมาแสดงตอเจาหนาทีล่ งทะเบียนในวันประชุมดวย

ข้ อมูลสําคัญที่ผ้ ูถอื หุ้นควรทราบ

กําหนดการที่เกี่ยวข้ อง
•
•
•
•

รับตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะ
รับลงทะเบียนการร่ วมประชุม
รับอาหาร
รับของที่ระลึก

เวลา 11.30 นาฬิกา เป็ นต้ นไป
เวลา 12.00 นาฬิกา จนกว่ าการประชุมจะแล้ วเสร็จ
เวลา 12.00 นาฬิกา - 14.00 นาฬิกา
เวลา 12.00 นาฬิกา เป็ นต้ นไป (กรณีของทีร่ ะลึกไม่พอ จะจัดส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ต่อไป)

การมอบฉันทะ
ผู้ถอื หุ้น 1 ราย (รวมทุกทะเบียนผู้ถอื หุ้น)
• มอบฉันทะให้ กบั ผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึง่ เพื่อเข้ าร่วมประชุมเท่านัน้
• มอบฉันทะในจํานวนหุ้นที่ถือทังหมดไม่
้
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะได้
ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการลงทะเบียน โปรดนําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งพิมพ์ บาร์ โค้ ด มาแสดงต่ อ
เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
โปรดศึกษาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และจัดเตรี ยมเอกสารประกอบโดยครบถ้วนสมบูรณ์ เพือ่ การใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุน้
การถือหุ้นบริษัทฯ
ด้ วยบริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทแม่ของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน โดยการอนุญาตของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) จึงมีข้อจํากัด
การซื ้อหรื อมีห้ นุ ในบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทในกลุม่ ธนชาต ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน ประกาศและหนังสือของ ธปท.
ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ แล้ ว ผู้ถือหุ้นจึงควรศึกษาเกณฑ์ดงั กล่าว เพื่อรักษาไว้ ซงึ่ สิทธิใน
การถือหุ้นโดยครบถ้ วน

สารบัญ
หนา
หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559

1

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน
• รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 (ฉบับราง)
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1_เอกสารแนบ 1)
• ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลประจําป 2556-2558
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4_เอกสารแนบ 2)
• รายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย ขอมูลการจัดสรรเงินบําเหน็จ
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5_เอกสารแนบ 3)
• ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง
เขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6_เอกสารแนบ 4)
• รายนามและประวัติโดยสังเขปของผูสอบบัญชี และคาตอบแทนการสอบบัญชี
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7_เอกสารแนบ 5)

8
34
35
37

42

เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับการเขาประชุมสามัญผูถือหุน
• คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขาประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน
• ขอมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ
• ขั้นตอนการเขารวมประชุม
• ขอบังคับบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุม
• แผนที่และแผนผังสถานที่จัดประชุม
• เสนทางหนีไฟ
เอกสารที่สงมาดวย
1.
2.
3.
4.

รายงานประจําปและงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในรูปแบบซีดี
สรุปงบการเงิน คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ประจําป 2558
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งพิมพบารโคดสําหรับผูถือหุนแตละราย (ตามแนบ)
แบบฟอรมลงทะเบียน (ตามแนบ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักเลขานุการองคกร
โทรศัพท 0-2217-8000 ตอ 3008-3012 โทรสาร 0-2217-8312
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หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
ที่ ธช.สลอ. 040/2559

วันที่ 21 มีนาคม 2559

เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559

เรียน

ทานผูถือหุน

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ 2559 มีมติให
เรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14:00 นาฬิกา ณ หองรอยัล ออคิด บอลรูม ชั้น 2
รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด ทาวเวอรส เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี
ระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558

วัตถุประสงคและเหตุผล

บริษัท ฯ จัดประชุม สามั ญ ผูถือ หุ น ประจํา ป 2558 เมื่อ วัน พฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2558 และไดจัดทํ า
รายงานการประชุม สงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในเวลาที่กําหนด รวมทั้งไดเผยแพรไวใน
เว็บไซตของบริษัทฯ ดวยแลว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ใหผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมฉบับ
ดังกลาว
วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

การลงมติ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2558

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 สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป
พึ ง รั บ ทราบรายงานของคณะกรรมการที่ แ สดงถึ ง กิจ การของบริ ษั ท ฯ ในรอบปที่ ผา นมา รายละเอี ย ด
ไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 2558 (ในรูปแบบแผนซีดี) ที่ไดจัดสงใหผูถือหุน พรอมหนังสือบอกกลาว
เชิญประชุมครั้งนี้แลว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ควรรายงานผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษัท ฯ ในรอบป ที่ ผา นมาให ผู ถือ หุ น รั บ ทราบดั ง รายละเอี ย ด
ที่ปรากฏในรายงานประจําป 2558

หนาที่ 1

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงคและเหตุผล

ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ
ขอ 33(2) และขอ 42 กําหนดใหบริษัทฯ ตองมีการจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบป
บัญชีของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยตองจัด
ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป
สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 ซึ่ ง แสดงฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในป 2558
ที่ ผ า นมา ทั้ ง นี้ งบการเงิ น ดั ง กล า วได ผ า นการพิ จ ารณารั บ รองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว รายละเอียดของ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกํา ไรขาดทุน เบ็ดเสร็จพรอมหมายเหตุประกอบงบการเงิ นฉบับ ดังกล า ว
ไดรวมไวในรายงานประจําป 2558 (ในรูปแบบแผนซีดี) พรอมนี้ไดแนบสรุปงบการเงิน พรอมคําอธิบายและ
การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําป 2558 สงมาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม
ครั้งนี้แลว
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

การลงมติ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 และจายเงินปนผล

วัตถุประสงคและเหตุผล

ดวยตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(3) กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจะตองพิจารณาอนุมัติ
การจั ด สรรเงิ น กํ า ไร และตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 116
กับขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43 กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปน
ทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
ทุ น สํ า รองนี้ จ ะมี จํ า นวนไม น อ ยกว า ร อ ยละ 10 ของทุ น จดทะเบี ย น ซึ่ ง ป จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี ทุ น สํ า รอง
คิดเปนรอยละ 10 ครบถวนตามที่กําหนดไวในกฎหมายแลว บริษัทฯ จึงไมตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิดังกลาว
ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายและขอบังคับอีกแตอยางใด
ทั้ง นี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติบ ริ ษัท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กํ า หนดใหก ารจายเงิ น ปน ผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให
จายเงินปนผล โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งบริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป
2558 จากผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 2,193,823,313.26 บาท และจาก
ผลการดําเนินงานสวนที่เปนของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมจํานวน 5,436,576,699.28 บาท และยังมี
กํ า ไรสะสมจํ า นวนหนึ่ ง บริ ษั ท ฯ จึ ง สามารถจ า ยเงิ น ป น ผลได ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการพิ จ ารณา
จายเงินปนผลโดยคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว

หนาที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน ดังนี้
1. รับทราบการไมจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2558 เปนทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจาก
บริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกําหนดแลว
2. เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจา ยเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุน
บุ ริ ม สิ ท ธิ ใ นอั ต ราหุ น ละ 1.10 บาท เป น จํ า นวนเงิ น ที่ อ นุ มั ติ จ า ย 1,281,642,673.30 บาท
ซึ่ง การจ า ยเงิ น ป น ผลครั้ ง นี้ เมื่ อ รวมกั บ การจ า ยเงิ น ป น ผลระหว า งกาลในอั ต ราหุ น ละ 0.70 บาท
เปนจํานวนเงินที่อนุมัติจาย 815,590,792.10 บาท รวมเปนจํานวนเงินปนผลที่อนุมัติจายของป 2558
ทั้งสิ้นในอัตราหุนละ 1.80 บาท รวมเปนจํานวนเงินที่อนุมัติจาย 2,097,233,465.40 บาท ซึ่งคิดเปน
รอยละ 95.60 ของกําไรสุทธิป 2558 จากผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และรอยละ
38.58 จากผลการดําเนินงานสวนที่เปนของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม (จํานวนเงินปนผลที่แสดง
มีฐานการคํานวณจากจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิรวม 1,277,829,703 หุน หักดวยจํานวน
หุนสามัญที่บริษัทฯ ซื้อหุนคืนจากโครงการซื้อหุนคืนและยังไมไดจําหนาย จํานวน 112,700,000 หุน
คงเหลือจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิเทากับ 1,165,129,703 หุน)
โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 19 เมษายน 2559 และใหรวบรวมรายชื่อ
ผูถือหุน โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 20 เมษายน 2559 และกําหนดจายเงินปนผล
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
ทั้งนี้ เงินที่จายปนผลนํามาจากกําไรสะสมที่เสียภาษีในอัตรารอยละ 30 ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปนผลไดตามวิธีการคํานวณที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาการจายเงินปนผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึง
ผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน
การลงมติ

วาระนี้ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2
วาระที่ 5

รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการ
บริ ษั ท ฯ จากผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ป 2558 และขออนุ มั ติ ว งเงิ น ค า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ประจําป 2559

วัตถุประสงคและเหตุผล

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี น โยบายและหลั ก เกณฑ ใ ห ค า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ด ย อ ย
ตาง ๆ อยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่ของกรรมการที่ตองปฏิบัติ ใหเปนไปตามความ
คาดหวั ง ของผู มี ส ว นได เ สี ย กลุ ม ต า ง ๆ และเป น ไปตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ
ตองสรรหากรรมการที่มีประสบการณ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกําหนดคาตอบแทน
ของกรรมการแต ล ะคนที่ ส ะท อ นภาระหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ โดยเปรี ย บเที ย บค า ตอบแทนใน

หนาที่ 3

อุตสาหกรรมเดียวกันพรอมกับมีการทบทวนคาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกปเพื่อเปนการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ไดกําหนดใหกรรมการที่เปนผูบริหารไมไดรับคาตอบแทนสําหรับ
การดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย
ปจจุบันคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 และ
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 23 โดยมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
ไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนจายแกกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไมเกินวงเงิน 11,000,000 บาทตอป เทากับ
ปที่ผานมา (ไมรวมคาตอบแทนกรรมการชุดยอยและไมรวมเงินบําเหน็จ) และใหคณะกรรมการบริษัทฯ
มีอํานาจในการกําหนดอัตราคาตอบแทนจายแกกรรมการบริษัทฯ สําหรับคาตอบแทนกรรมการชุดยอย
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 30 กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณา สวนการจัดสรรเงิน
บําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2536 ไดมีมติอนุมัตินโยบายการจายเงินบําเหน็จกรรมการในอัตรารอยละ 1.00 ของเงินปนผล
ที่อนุมัติจายแกผูถือหุน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณา ดังนี้
1. รายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย ในป 2558 และอัตราคาตอบแทนใน
ปจจุบันใหผูถือหุนทราบ
2. พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 1.00 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายใหแก
ผูถือหุน คิดเปนเงินจํานวน 20,972,334.65 บาท โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาจัดสรร
3. วงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไดรับอนุมัติไมเกิน 11,000,000 บาทตอป ยังเหมาะสมอยู
จึ ง ขออนุ มั ติ ว งเงิ น ค า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ (เฉพาะคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ไม ร วม
คณะกรรมการชุดยอย) ไมเกิน 11,000,000 บาทตอป
การลงมติ

วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงคและเหตุผล

ตามพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ บัง คับของบริษัท ฯ ขอ 17-18
กําหนดไววา การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยในการประชุมสามัญ
ประจําปทุกครั้งใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนั้นพนจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการที่จะ
พนจากตําแหนงไมอาจแบงไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใชจํานวนที่ใกลเคียงกันแตไมเกิน 1 ใน 3 โดยใหกรรมการ
ซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูพนจากตําแหนง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูในตําแหนงมานาน
เทา ๆ กัน เปนจํานวนมากกวาจํานวนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงในคราวนั้น ใหกรรมการดังกลาว
หนาที่ 4

พ น จากตํ า แหน ง โดยใชวิ ธี จั บ สลาก กรรมการซึ่ ง พน จากตํ า แหน ง ด ว ยเหตุ ดั ง กล า วอาจได รั บ เลือ กตั้ ง
ใหกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได
ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 9 คน จึงมีกรรมการที่ตองออกตามวาระในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2559 จํานวน 3 คน โดยกรรมการที่อยูในวาระนานที่สุด 3 คน ที่ออกตามวาระมีดังนี้
1. นายบันเทิง ตันติวิท

ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)

2. นายวิชิต ญาณอมร

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)

3. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
โดยตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ข อ 33(4) กํ า หนดให ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป จ ะต อ งเลื อ กตั้ ง
กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ
เพื่ อ คั ด เลื อ กเข า รั บ การเลือ กตั้ ง เป น กรรมการของบริ ษั ท ฯ ตั้ ง แตวั น ที่ 23 กั น ยายน 2558 ถึ ง วั น ที่ 22
พฤศจิกายน 2558 แตปรากฏวาเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคล
เขามา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไมรวมกรรมการที่ออกตามวาระ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนที่พิจารณาตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาที่กําหนด โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของโครงสรางและองคประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตาม
กฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวของ ตลอดจนความรู ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกํากับดูแลการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวน เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตอไป ดังนี้
1. นายบันเทิง ตันติวิท
2. นายวิชติ ญาณอมร
3. นายสมเกียรติ ศุขเทวา
สําหรับนายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงกรรมการติดตอกันเปนเวลา 15 ป 4 เดือน
(นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559) และหากไดรับตําแหนงเปนกรรมการบริษัทฯ
ตอไปอีกวาระหนึ่ง จะดํารงตําแหนงกรรมการตอเนื่องจํานวน 18 ป 4 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนวานายสมเกียรติ ศุขเทวา เปน
บุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ และปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่มาโดยตลอด จึงสมควรที่จะเสนอ
ผูถือหุนแตงตั้งเปนกรรมการตอไป
ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความเห็นชอบการแตงตั้งทั้ง 3 คน เปนกรรมการบริษัทฯ แลว
ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผูถือหุนมีมติเลือกตั้งแลว คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหกรรมการทั้ง 3 คน ดํารง
ตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยตามเดิมตอไปดวยจนกวาคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเปลี่ยนแปลง
หนาที่ 5

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 และ
ออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4
วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2559

วัตถุประสงคและเหตุผล

ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข อ บั ง คั บ บริ ษั ท ฯ ข อ 33(5)
กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป

ความเห็นคณะกรรมการ

ไดพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแลว เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ดังนี้
1. พิจาณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยให
1) นางสาวรัตนา จาละ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
2) นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951
ทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจําป 2559
โดยผูสอบบัญชีทั้ง 3 คน ที่เสนอมีรายชื่อปรากฏเปนผูสอบบัญชีที่ไ ดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย และมี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ ที่ ธ นาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความเห็นชอบแลว
2. พิจารณากําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 เปนจํานวนเงิน 900,000 บาท ซึ่งเทากับคาสอบบัญชี
ในป 2558

การลงมติ

วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5
วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

วัตถุประสงคและเหตุผล

นอกจากวาระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 แลว บริษัทฯ
ไดเปดใหผูถือหุนเสนอวาระเพิ่มเติมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2559 ตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 แตปรากฏวา
เมื่ อ พ น กํ า หนดเวลาดั ง กล า วแล ว ไม มี ผู ถื อ หุ น เสนอเรื่ อ งเป น วาระการประชุ ม เข า มาแต อ ย า งใด
อยางไรก็ตาม กรณีผูถือหุนจะเสนอเรื่องใหที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
หนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ก็จะตองเขาตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไวในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 วา “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุน
ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได”
หนาที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหเปดวาระนี้ไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยไมมีการ
ลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ จะตองเขาตามเงื่อนไขของกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ที่กลาวขางตน
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน และเพื่อใหการลงทะเบียนเขารวมประชุมเปนไป
ดวยความสะดวกรวดเร็ว ขอใหทานผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะมาแสดงตอ
เจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมแตหากทานประสงคจะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือกรรมการผูจัดการใหญ
เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกขอมูลในหนังสือมอบฉันทะของทาน โดยใชซองธุรกิจตอบรับที่แนบมา
พรอมนี้ สงกลับมายังบริษัทฯ กอนวันประชุม (กรณีสงทางไปรษณียกรุณาสงภายในวันที่ 30 มีนาคม 2559) จักขอบพระคุณเปน
อยางยิ่ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และใหรวบรวม
รายชื่อผูถือหุนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 225 โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 15 มีนาคม 2559
อนึ่ ง ท า นสามารถส ง คํ า ถามที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระเบี ย บวาระการประชุ ม ครั้ ง นี้ ล ว งหน า มายั ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท ทางอี เ มล
panupan@thanachart.co.th หรือทางไปรษณียมาที่ สํานักเลขานุการองคกรบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ชั้น 17 เลขที่ 444
อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางโทรสาร 0-2217-8312 โดยระบุที่อยู
เบอรโทรศัพท ที่บริษัทฯ สามารถติดตอกลับได
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
(นายภาณุพันธุ ตวงทอง)
เลขานุการบริษัท
โดยคําสั่งของคณะกรรมการ
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ จะเผยแพรหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซตของบริษัทฯ
ที่ www.thanachart.co.th ตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2559
2. บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผูเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ตั้งแตเวลา 12:00 นาฬิกา เปนตนไป และมีอาหารรับรองผูเขารวมประชุม
ระหวางเวลา 12:00 นาฬิกา ถึงเวลา 14:00 นาฬิกา
3. ผูถือหุนที่มีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2558 แบบรูปเลม กรุณากรอกรายละเอียดในแบบบริการธุรกิจตอบรับที่แนบมาพรอม
หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 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 2558
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ณ หองแอทธินี คริสตัลฮอลล ชั้น 3 โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา
องคประชุม ณ เวลา 14.06 นาฬิกา มีผูถือหุนที่มาดวยตนเอง จํานวน 761 ราย รวมจํานวนหุนได
19,723,145 หุน และผูถือหุนที่มอบฉันทะ จํานวน 939 ราย รวมจํานวนหุนได 593,888,684 หุน รวมจํานวนผูถือหุน
ทั้งสิ้น 1,700 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 613,611,829 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 48.0198 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดจํานวน 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 ประธานกรรมการบริ ห าร
ประธาน
กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และกรรมการผู จั ด การใหญ
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)
นางศิริเพ็ญ
สีตสุวรรณ
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
นายสมเกียรติ
ศุขเทวา
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
นายธีรพจน
วัชราภัย
กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
นายวิชิต
ญาณอมร
กรรมการ กรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ รองประธานกรรมการบริ ห าร และรองประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่เปนผูบริหาร)
นายสมเจตน
หมูศิริเลิศ
กรรมการ กรรมการบริ ห าร กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
รองกรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการที่เปนผูบริหาร)

หนาที่ 8

เอกสารแนบ 1
-ฉบับราง9. นายทวีศักดิ์

ศักดิ์ศิริลาภ

กรรมการ กรรมการบริ ห าร กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
รองกรรมการผูจัดการ (กรรมการที่เปนผูบริหาร)

เปดประชุม นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อเวลา 14.06 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยพิจารณาเรียงตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมที่ไดสง ใหแกผูถือหุนทุกทานแลว
ประธานที่ประชุม ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ดร.วิรไท สันติประภพ กรรมการบริษัทฯ ไดลาออกจากการเปน
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย ตั้งแตวันที่ 28 สิงหาคม 2557 แลว ซึ่งตองขอบคุณ ดร.วิรไท สันติประภพ
ที่ผานมาปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยดวยดีมาโดยตลอด และปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดแตงตั้ง คุณวิชิต ญาณอมร เปนกรรมการ
บริษัทฯ และกรรมการชุดยอยแทน โดยธนาคารแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบแลว มีผลตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ
2558 โดยคุณวิชิต ญาณอมร ไดเขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย คุณวิชิต ญาณอมร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท Computer Science จาก University of
Iowa เปนผูมีประสบการณในธุรกิจการเงิน ตลอดจนความรู ความเชี่ยวชาญทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
ประสบการณทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจธนาคารพาณิชยเปนอยางดี ซึ่งจะชวยใหความเห็นตอการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมธนชาตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดย ประธานที่ประชุม แตงตั้งให คุณภาณุพันธุ ตวงทอง เลขานุการบริษัท เปนผูจดบันทึกการประชุม
หลังจากนั้นขอใหเลขานุการบริษัทกลาวแนะนํากรรมการบริษัทฯ และชี้แจงรายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุม
ใหผูถือหุนทราบ
เลขานุการบริษัท ไดเรียนชี้แจงใหที่ประชุมทราบวาในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทฯ เขารวมประชุม
ทั้งสิ้นจํานวน 9 ทาน เขาประชุมครบทุกทาน ซึ่งในจํานวนนี้รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยไดแนะนํากรรมการบริษัทฯ เปนรายบุคคล และเรียนชี้แจงเพิ่มเติมวา ในวันนี้
คุ ณ สมใจ คุ ณ ปสุ ต และคุ ณ วรรณวิ ไ ล เพชรสร า ง ผู แ ทนจากสํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี ที่ ทํ า การสอบบั ญ ชี บ ริ ษั ท ฯ
และบริ ษัท ในกลุม ก็ไ ดเข า ร ว มประชุม ในครั้ง นี้ดว ย ดัง นั้น หากในระหว า งการประชุ ม ทา นผูถื อ หุ น ประสงค จ ะให
กรรมการหรือผูสอบบัญชีตอบชี้แจงขอซักถามก็สามารถดําเนินการได
หลังจากนั้น ไดขอใหเจาหนาที่ของโรงแรมเรียนใหผูถือหุนทราบถึงเสนทางออกฉุกเฉินกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
หรือเพลิงไหมเพื่อความปลอดภัยของผูถือหุน และไดขอเชิญตัวแทนของผูถือหุน 1 ทาน เปนพยานในการสังเกตการณ
การตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ดวย โดยขอชี้แจงรายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุม
ใหทราบ สรุปไดดังนี้
• บริษัทฯ ไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนไวใหกับทุกทานเพื่อความสะดวกในการใชสิทธิการออกเสียงลงมติ
ในการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ทานไดรับจะแบงเปนวาระตา ง ๆ รวมทั้งหมด 10 บัตร ซึ่ง ฝายจัดการไดพิมพ
รายละเอียดไวในบัตรแลว สําหรับวาระที่ 2 เปนการเสนอรายงานเพื่อใหที่ประชุมรับทราบเทานั้นจึงไมมีบัตรลงคะแนน
• ในระหวางการประชุมแตละวาระ ผูถอื หุนทานใดที่มีประเด็นชี้แจงหรือคําถาม กรุณาแจงชื่อและนามสกุล
เพื่อใหผูจดบันทึกการประชุม ไดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง
หนาที่ 9

เอกสารแนบ 1
-ฉบับราง• การออกเสียงลงมติ สําหรับทานที่ประสงคจะใชสิทธิลงมติ “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด
กรุณากรอกมติของทานพรอมลงนามไวในบัตร เมื่อเรียบรอยแลวโปรดยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เก็บและรวบรวมคะแนน
ดังกลาว โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิไดลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกวา 1 ชอง จะถือวาเปน “บัตรเสีย” และ
ไมนํามานับเปนฐานคะแนนเสียง ยกเวน วาระที่ 5 จะนับรวมเปนฐานในการคํานวณคะแนนเสียงดวย
• สําหรับทานที่มีมติ “เห็นดวย” ไมตองสงบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่มีมติไมเห็นดวย
งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมในแตละวาระนั้น ไดจํานวน
เทาใดจะถือเปนคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบดวย ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดแสดงการลงมติในแตละวาระไว
อยางชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะดวย
• ระหวางรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอดําเนินการประชุมในวาระถัดไปกอน
เมื่อการรวมคะแนนเปนที่เรียบรอยก็จะกลับมารายงานผลใหทราบเปนรายวาระไป
หลังจากการชี้แจงดังกลาวขางตน ประธานที่ประชุมจึงขอเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระที่กําหนดไว
ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557

ประธานที่ประชุม ชี้แจงตอที่ประชุมวาสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ไดจัดขึ้นเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวจําเปนตองเสนอใหผูถือหุนพิจารณาความถูกตอง
รวมกัน โดยรายละเอียดของรางรายงานการประชุม ไดจัดพิมพไวในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 8 ถึงหนาที่
39 โดยขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดังกลาว พรอมสอบถามวามีผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอแกไข
รายงานการประชุมในจุดใดบางหรือไม หากผูถือหุนทุกทานที่มีประเด็นชี้แจงหรือคําถาม กรุณาแจงชื่อและนามสกุล
เพื่อใหผจู ดบันทึกการประชุม ไดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกลาว ประธานที่ประชุมจึง
เสนอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
บันทึกเพิ่มเติม หลังจากเปดประชุมจนถึงเวลาลงมติวาระที่ 1 มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเขารวมประชุม
เพิ่มจํานวน 164 ราย เปนจํานวน 62,133,995 หุน ทําใหมีจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 1,864 ราย รวมเปน
จํานวนหุนทั้งสิ้น 675,745,824 หุน
ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสียจํานวน

667,514,694

เสียง

0

เสียง

2,699,700

เสียง

0

เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557
หนาที่ 10

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางวาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2557

ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายให คุณศุภเดช พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการใหญ เปนผูนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 ที่ผานมา ตอที่ประชุม
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน แจงตอที่ประชุมวาในวาระที่ 2 นี้ เปนการรายงานผลการดําเนินงานจาก
คณะกรรมการ ซึ่งไดจัดเตรียมการนําเสนอไวในรูปแบบของวีดิทัศน ความยาวประมาณ 9 นาที โดยผูถือหุนสามารถ
พิจารณารายละเอียดในรายงานประจําป 2557 ซึ่งไดจัดทําเปนแผนซีดีสงใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือบอกกลาว
เชิญประชุม และผูถือหุนก็สามารถขอรับเลมหนังสือรายงานประจําปเพิ่มเติมได
บันทึกรายงานจากวีดิทัศน
“หลายปที่ผานมา การเติบโตอยางรุดหนาของธนชาต เกิดจากทุกพลังที่รวมมือกันสรางความสําเร็จให
ธนชาตเปนสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศไทย
แตในป 2557 สถานการณเศรษฐกิจและการเมืองไทยกลับสงผลกระทบอยางมากตอการดําเนินธุรกิจ
เศรษฐกิจโลกยังไมมีสัญญาณฟนตัว ทิศทางการเมืองไทยยังคลุมเครือ หนี้ครัวเรือนยังสูง ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ลดลงมาก ขยายตัวไมถึงรอยละ 1.00 ลงทุนเอกชนฟุบ สงออกหดตัวตอเนื่อง ผูประกอบการอวม
ธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกเปนรอยละ 2.00 หวังฟนเศรษฐกิจและการ
ลงทุน
เศรษฐกิจไทยที่เติบ โตลดลงกับหนี้ครัว เรือนที่ยัง พุง สูง ทํา ใหการปลอ ยสินเชื่อ ของธนาคารพาณิชย
ทุกแหงชะลอตัวลง เชนเดียวกับการแขงขันดานเงินฝากก็ลดลงดวย แตธนชาตยังคงรักษาฐานะการเงินไวไดอยาง
แข็งแกรง
ผลการดําเนินงาน ป 2557
จากการผนึกกําลังกับสโกเทียแบงก และรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารธนชาต
และบริษัทยอยมีสินทรัพยเติบโตจากประมาณสามแสนลานบาท จนสูงกวาลานลานบาท ความแข็งแกรงของ
เงินกองทุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.00 เปนรอยละ 15.83
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 71.22 เปนรอยละ
85.52 ในขณะที่ อั ต ราส ว นสิ น เชื่ อ ด อ ยคุ ณ ภาพต อ สิ น เชื่ อ รวมลดลงจากประมาณร อ ยละ 6 มาอยู ที่ ร อ ยละ 4.09
คาใชจ ายจากการดํา เนินงานตอ รายไดรวม ปรับ ตัวลดลงอยางตอ เนื่องจากรอยละ 61.40 มาอยูที่รอยละ 49.64
และแมไดรับผลกระทบจากภาวะผันผวนของตลาดเชาซื้อรถยนต แตธนาคารธนชาตไดปรับกลยุทธอยางทันทวงที
โดยเพิ่ ม การกระจายตั ว ไปยั ง สิน เชื่อ อื่ น ๆ ทํ า ให ยัง สามารถรัก ษาระดั บ สิน ทรัพ ยร วมได เป น อย า งดี ที่ 1,008,890
ลานบาท ลดลงเพียงรอยละ 2.84 โดยสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายยอยอื่นเติบโตขึ้นรอยละ 1.42
ทั้งหมดทําใหกลุมธนชาตมีกําไรสุทธิ 10,436 ลานบาท โดยเปนกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทฯ จํานวน
5,120 ลานบาท โดยธนาคารธนชาตและบริษัทยอยยังมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกรง ดวยการบริหารตนทุนทางการเงิน
อย า งเหมาะสม เพื่ อ เพิ่ ม รายได ด อกเบี้ ย สุ ท ธิ และการควบคุ มค า ใช จ า ยจากการดํ า เนิ น งาน ทํ า ให กํา ไรจากการ
ดําเนินงานกอนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.67
หนาที่ 11

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางแมวาตองปรับคาใชจายสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับผลขาดทุนจากราคาตลาด
ของรถมือสอง แตผลการดําเนินงานหลักของกลุมธนชาตยังคงแข็งแกรงและปรับตัวดีขึ้น พรอมเติบโตตอไปอยางมั่นคง
ป 2558 กลุมธนชาตยังคงมีนโยบายที่จะสรางความมั่นคงของธนาคารธนชาตใหสูงขึ้นตอไป ดวยการ
บริหารความเสี่ยงในดานตาง ๆ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม เชน
- มีแผนที่จะเพิ่มเงินกองทุนทั้งชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เพื่อใหอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงอยูใน
ระดับสูงเมื่อเทียบกับเกณฑของ ธปท.
- กําหนดมาตรการเพื่อลดหนี้ดอยคุณภาพ และเพิ่มสํารองเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อรองรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- รักษาปริมาณสภาพคลองไวในระดับสูง ถึงแมวาสินทรัพยสภาพคลองที่ดํารงไวจะใหผลตอบแทนใน
ระดับต่ําก็ตาม
กลยุทธการดําเนินธุรกิจ
- เราเตรียมพรอมรับมือกับทุกสภาพการณ ดวยกลยุทธสรางการเติบโตของสินเชื่อประเภทตาง ๆ
- พัฒนาระบบการอนุมัติสินเชื่อและการบริหารติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดสินเชื่อดอยคุณภาพ
พรอมควบคุมคาใชจายในการตั้งสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
- พรอมแผนที่จะเพิ่มปริมาณธุรกรรมทางการเงินของลูกคา เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ดานเงินฝากในระยะยาว ภายใต 4 กลยุทธหลัก คือ
1) รั ก ษาฐานลู ก ค า เก า และสร า งลู ก ค า ใหม ด ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ เ งิ น ฝาก ผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระกั น และ
ผลิตภัณฑดานการลงทุนใหม ๆ
2) เสริมพลังทางการเงินใหแกลูกคาดวยผลิตภัณฑคุมครองภัยและความเสี่ยงที่หลากหลายและ
ตรงใจ
3) เสนอเงินกูยืมแกลูกคาเพื่อสนองความตองการทางการเงินทั้งในปจจุบันและอนาคต
4) กาวสูการเปนธนาคารดิจิตอล พรอมใหบริการลูกคาทุกที่ ทุกเวลา ทุกความตองการ
จากแนวทางดังกลาว
กลุมธนชาตโดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารธนชาตจะมั่นคงแข็งแกรงเพิ่มขึ้น
มีศักยภาพในการแขงขันดีขึ้น และจะสามารถมีผลการดําเนินงานเปนที่นาพอใจไดในป 2558 และดีขึ้นอยางตอเนื่องใน
ระยะยาว
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ปที่ผา นมา
ธนชาตยัง คงมุงมั่น รณรงคสงเสริมเอกลัก ษณวั ฒนธรรมไทยและศาสนา สงเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อสาธารณะ และปรับกระบวนการทํางานเพื่อลดการใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สําคัญ กลุมธนชาตรวม 11 บริษัท ไดผานการรับรองเปนสมาชิก “โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานทุจริต” ตอกย้ําอุดมการณตอตานทุจริตอยางชัดเจน
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-ฉบับรางนอกจากนี้ ทุนธนชาตยังไดรับรางวัล Investor’ Choice Award จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
จากคะแนนประเมินการจัดประชุมสามัญผูถือหุน 100 คะแนนเต็ม 5 ปติดตอกัน สะทอนการดูแลสิทธิของผูถือหุนใน
การประชุมเปนอยางดี
อนาคตนับจากนี้ การรวมพลังศักยภาพของเราธนชาต จะยิ่งเพิ่มพลังแหงความสําเร็จใหแกลูกคา
มากขึ้น และมากขึ้น สรางความพอใจแกทานผูถือหุน และทุกฝายที่เกี่ยวของ พรอมขับเคลื่อนการเติบโตที่แข็งแกรง
มั่นคงตลอดไป”
สําหรับวาระนี้ทุกทานก็ไดรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ แลว และเนื่องจากวาระนี้เปนการเสนอ
เพื่อทราบไมมีการลงมติแตอยางใด ซึ่งหากผูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะหรือขอซักถาม ขอใหผูถือหุนรวบรวมไวเพื่อ
เสนอในวาระตอ ๆ ไป
วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2557

ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายให คุณศุภเดช พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการใหญ เปนผูนําเสนอในวาระนี้
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน แจงตอที่ประชุมวาในวาระที่ 3 นี้ มีรายละเอียดคอนขางมาก เพื่อความสะดวก
ในการทําความเขาใจของผูถือหุน บริษัทฯ ขอนําเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัทฯและบริษัทยอยผานวีดิทัศนความยาวประมาณ 14 นาที เพื่ออธิบายฐานะทางการเงินและผลประกอบการของ
บริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2557 โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป
สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 ได ผ า นการตรวจสอบจากผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต และผ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว
บันทึกรายงานจากวีดิทัศน
“คณะกรรมการขอนําเสนอแกที่ประชุมเพื่อการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว โดยพิจารณาจาก
งบการเงิน รวมของบริษัท ทุน ธนชาต จํา กั ด (มหาชน) งบการเงิ น รวมนี้ ส ะทอ นถึง ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษัท ฯ
และบริษัทยอยในกลุมธนชาต ไดแก ธนาคารธนชาต และบริษัทยอยอื่น ตามที่ปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสง
ใหแกทานผูถือหุนแลว
งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยในป 2557
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมเปนจํานวนมาก เพื่อใหมีเนื้อหา
เทา เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ สวนใหญเปนการปรับปรุง ถอยคําและคําศัพ ทใ น
มาตรฐาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน
รายการที่สําคัญในป 2557
ในการพิจารณางบการเงินมีประเด็นสําคัญที่จะขอชี้แจงดังตอไปนี้
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-ฉบับราง บริษัทฯ กับ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ไดตกลงซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท ประกันชีวิต
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จากธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ในราคารวม 900 ลานบาท โดยเปนสวนของ
บริษัทฯ จํานวน 37,450,000 หุน คิดเปนรอยละ 53.5 ของจํานวนหุนทั้งหมด อยางไรก็ตาม เนื่องจากรายการซื้อขาย
หุนดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุน จากเดิมถือหุนทางออมเปนการถือหุนทางตรงโดยบริษัทฯ ดังนั้น
จึงไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินรวม
 ในระหวางป 2557 ธนาคารธนชาตซึ่งเปนบริษัทยอย ไดทําการออกและเสนอขายตราสารดอยสิทธิ
เพื่อนับเปนเงินกองทุนประเภทที่ 2 ตามเกณฑ Basel III จํานวน 13,000 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนป 2567
ซึ่ ง ผู อ อกตราสารมี สิ ท ธิ ไ ถ ถ อนก อ นกํ า หนด โดยตราสารด อ ยสิ ท ธิ ดั ง กล า วได รั บ การจั ด อั น ดั บ เครดิ ต ที่ ร ะดั บ A
จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด และไดรับอนุญาตจาก ธปท. ใหนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไดทั้งจํานวน ซึ่งเปนการ
เสริมสรางความแข็งแกรงของเงินกองทุนของธนาคารธนชาต โดยธนาคารเปนรายแรกในกลุมธนาคารพาณิชยที่
สามารถทําการออกและเสนอขายตราสารดอยสิทธิฯ ตามเกณฑ Basel III ในประเทศสําเร็จ
สินทรัพย
การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินเพื่อใหทราบถึงฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย
บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเทากับ 1,025,630 ลานบาท ลดลงจากปกอน 25,284 ลานบาท
หรือลดลงรอยละ 2.4 สินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอยประกอบดวยสัดสวนจากเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ย
คางรับสุทธิรอยละ 71 เงินลงทุนสุทธิรอยละ 16 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิรอยละ 6
และ
สินทรัพยอื่นรอยละ 7 โดยสินทรัพยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญไดแก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ เทากับ 66,038 ลานบาท ลดลงจากปกอน 4,177 ลานบาท
หรือลดลงรอยละ 5.9 ตามการบริหารเพื่อใหไดผลตอบแทนที่เหมาะสม
เงินลงทุนสุทธิ เทากับ 162,318 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 14,632 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.9
สวนใหญเปนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินใหสินเชื่อ เทากับ 755,656 ลานบาท ลดลงจากปกอน 35,518 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.5
สวนใหญเปนการลดลงของสินเชื่อเชาซื้อรอยละ 9.3 จากสิ้นปที่ผานมาตามภาวะตลาดรถยนตที่ชะลอตัวลง ในขณะที่
สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขยายตัวเพิ่มขึ้น
ทามกลางภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากการบริหารจัดการสินเชื่อดอยคุณภาพไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สงผลใหในป 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ ลดลง 3,740 ลานบาท หรือ
รอยละ 9.96 จากสิ้นปกอน
ดานหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ สิ้นป 2557 เทากับ 921,354 ลานบาท ลดลงจากปกอน 34,120
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 3.6
หนี้สินของบริษัทฯและบริษัทยอยประกอบดวยสัดสวนจากเงินรับฝากรอยละ 75 ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกูยืมรอยละ 11 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินรอยละ 9 และหนี้สินอื่นรอยละ 5
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-ฉบับรางเงินรับฝาก มีจํานวน 696,949 ลานบาท ลดลงจํานวน 18,982 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.7 ทั้งนี้
เปนการปรับโครงสรางเงินฝากและการบริหารตนทุนทางการเงินใหสอดคลองกับการชะลอตัวลงของเงินใหสินเชื่อ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน เทากับ 80,139 ลานบาท ลดลงจากปกอน 943 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 1.2 ตามการบริหารสภาพคลอง
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมมีจํานวน 98,418 ลานบาท ลดลง 10,872 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.9
ส ว นใหญเ กิ ด จากในระหว า งป 2557 บริ ษัท ฯ ไถถ อนหุ น กูไ ม ดอ ยสิ ท ธิจํ า นวน 9,000 ล า นบาท ธนาคารธนชาต
ซึ่งเปนบริษัทยอยมีการไถถอนหุนกูดอยสิทธิกอนวันครบกําหนดจํานวน 17,000 ลานบาท และไดออกตราสาร
ดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนประเภทที่ 2 ตามเกณฑ Basel lll จํานวน 13,000 ลานบาท เพื่อทดแทน และสามารถ
นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารไดทั้งจํานวน
สวนของเจาของ มีจํานวนทั้งสิ้น 104,276 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 8,836 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 9.3 สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับป 2557 จํานวน
5,120 ลานบาท และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น 4,852 ลานบาท
การพิจารณางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
ในป 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม เทากับ 10,436 ลานบาท ลดลงจํานวน
6,568 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 38.6 โดยเปนกําไรสวนที่เปนของบริษัทฯ จํานวน 5,120 ลานบาท ลดลงจากป
2556 จํานวน 4,111 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 44.5 เนื่องจากในป 2556 ธนาคารธนชาตซึ่งเปนบริษัทยอย
ไดขายหุน บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มีกําไรจํานวน 12,281 ลานบาท และการตั้งสํารองพิเศษตาม
แนวทางของ ธปท. เพื่อรองรับความผันผวนจากเศรษฐกิจ เปนจํานวน 5,380 ลานบาท โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่มี
สาระสําคัญมีดังนี้
1. รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
ในป 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิจํานวน 27,465 ลานบาท เพิ่มขึ้น 972
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปกอน โดยรายไดดอกเบี้ย มีจํานวน 52,940 ลานบาท ลดลง 1,168
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.2 จากปกอน เปนไปตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับ
คาใชจายดอกเบี้ยในป 2557 มีจํานวน 25,475 ลานบาท ลดลง 2,140 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 7.7 จากปกอน
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับโครงสรางเงินทุน และการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ
2. รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย เทากับ 12,443 ลานบาท ลดลง 14,045 ลานบาท
หรือลดลงจากปกอนรอยละ 53.0 ประกอบดวยรายการที่มีสาระสําคัญ ไดแก
 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจํานวน 5,920 ลานบาท ลดลงจากปกอน 192 ลานบาท
หรือลดลงรอยละ 3.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยลดลงตามมูลคาการซื้อขาย
หลักทรัพย ซึ่งสอดคลองกับภาพรวมตลาดหลักทรัพยที่ปรับตัวลดลง
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับราง กําไรสุทธิจากเงินลงทุน เทากับ 1,098 ลานบาท ลดลงจากปกอน 12,494 ลานบาท หรือลดลง
รอยละ 91.9 สาเหตุห ลักจากธนาคารธนชาตซึ่งเปนบริษัท ยอยไดขายหุนธนชาตประกัน ชีวิ ต ในป 2556 มีกําไร
12,281 ลานบาท
 กําไรจากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น จํานวน 179 ลานบาท ลดลง 636 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 78.0 เนื่องจากการขายทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ และบริษัทบริหารสินทรัพยภายใตบริษัทฯ ปรับตัว
ลดลงจากภาวะตลาดที่ไมเอื้ออํานวย
 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมมีจํานวน 264 ลานบาท ลดลง 536 ลานบาท หรือลดลง
รอยละ 67.0 เนื่องจากในปกอ นมีการรับรูรายการพิเศษของบริษัทรวม
3. คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ มีจํานวน 19,830 ลานบาท ลดลงจากปกอน 794 ลานบาท
หรือลดลงรอยละ 3.8 เปนผลมาจากการบริหารจัดการคาใชจายและการพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ
4. คาใชจายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
ในป 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา จํานวน
7,084 ลานบาท ลดลง 4,335 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 38.0 จากปกอน เนื่องจากในป 2556 มีการตั้งสํารองพิเศษ
ตามแนวทางของ ธปท. เพื่อรองรับความผันผวนจากเศรษฐกิจ จํานวน 5,380 ลานบาท
จากการประสานความรวมมือที่มีประสิทธิภาพของทุกบริษัท ภายใตกลุมธุรกิจทางการเงินของธนชาต
สงผลใหผลประกอบการของบริษัทยอยทุกบริษัท มีการเติบโตอยางแข็งแกรงและมั่นคง
ผลการดําเนินงานป 2557 ของบริษัทยอยที่สําคัญ ดังแสดงหนาจอ ทั้งนี้ ขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําปซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางตารางแสดงผลการดําเนินงานป 2557 และป 2556 ของบริษัทยอยที่สําคัญ
(หนวย: ลานบาท)

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

กําไรสุทธิสําหรับป
2557
9,922
7,918
561
290
1,047
320
704
58
130

2556
15,385
14,113
801
285
953
404
754
296
103

ภายหลังจากการนําเสนอวีดิทัศน คุณศุภเดช พูนพิพัฒน ไดแจงตอที่ประชุมวา วีดิทัศนที่ไดนําเสนอ
ผานไปนั้น ไดอธิบายฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2557 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยูใน
รายงานประจําปกับสรุปงบการเงินและคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําป 2557
ที่สงใหกับผูถือหุนทุกทานแลว โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 ที่เสนอตอผูถือหุนนี้ ไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งเปนที่รับรองกันทั่วไป
โดยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและ
ลงนามรับรองโดยไมมีเงื่อนไขแลว
จากนั้น ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้จะมีผูแทนจากสํานักงาน
สอบบัญชีของบริษัทฯ ชวยตอบคําถามใหแกผูถือหุนดวย ซึ่งมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้
คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผูถือหุน) :
จากงบการเงินสินทรัพยและหนี้สินลดลง สวนผูถือหุนเพิ่มขึ้น เงินฝากลดลงในภาพรวม และเงินใหสินเชื่อ
ลดลง จากการลดลงของสินเชื่อเชาซื้อเปนหลัก ในกรณีดังกลาวลดลงไดอยางไร และมีแผนที่จะเพิ่มสวนที่ลดลงอยางไร
เพราะจะชวยใหกําไรดีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ รายไดคาธรรมเนียมสุทธิลดลงพอสมควร เพราะเหตุใดทําไมถึงลดลง
และมีแผนจะทําใหเพิ่มขึ้นหรือไม
คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ :
ป 2557 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมไมคอยดี และตลาดรถยนตใหมขยายตัวมากตั้งแตปกอนหนาจาก
นโยบายรถคันแรก ลูกคาของธนชาตมีกําหนดเวลาชําระหนี้คืนนานและสะสมจํานวนมาก ทําใหมีลูกคาที่ชําระคืน
มากกว า ที่ ป ล อ ยสิ น เชื่ อ รถยนต ใ หม แ ต ล ะเดื อ น ซึ่ ง จะเป น เช น นี้ ใ นป 2558
และอี ก ระยะหนึ่ ง
ปที่แลวมีกลยุทธคือพยายามจะรักษาทรัพยสิน ทําใหมีการเติบโตจากการลงทุนในตลาดเงินในพันธบัตร เพื่อใหมี
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางสวนตางของดอกเบี้ย ในป 2558 จะไปขยายตัวในสินเชื่อธุรกิจทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งขนาดเล็ก
ซึ่งตั้งเปาวาสินเชื่อธุรกิจจะเติบโตประมาณรอยละ 10 แตคาดวาสินเชื่อเชาซื้อจะลดลงพอสมควร โดยรวมแลวสินเชื่อ
นาจะเติบโตไดประมาณรอยละ 2-3
สําหรับรายไดคาธรรมเนียม จะเนนในดานการเปนที่ปรึกษาแกลูกคาที่เปนธุรกิจ รวมทั้งตอยอดลูกคา
ธุ ร กิ จ ทางด า นสิ น เชื่ อ ในการเป น ที่ ป รึ ก ษาการออกและเสนอขายหลั ก รั พ ย การซื้ อ กิ จ การ ซื้ อ ทรั พ ย สิ น และ
ที่ปรึกษาทางการเงินดานตาง ๆ ในสวนผูประกอบการรายยอยและลูกคารายยอยจะใหบริการตาง ๆ เชน หนังสือ
ค้ําประกัน ตลอดจนบริการผานบัญชีเงินฝากตาง ๆ รวมถึงบัตรเครดิตและบัตรเดบิต สวนเรื่องตนทุนก็มีการปรับตัวตาม
ภาวะดอกเบี้ยตลาด
ประธานที่ประชุม :
ชี้แจงเพิ่มเติมวา ดวยสินเชื่อเชาซื้อธนชาตมีจํานวนสูงมากเกือบ 400,000 ลานบาท ซึ่งสูงกวาคูแขงมาก
และแตละเดือนก็จะมีการชําระคืนสูงมากเชนกัน ในขณะที่การปลอยสินเชื่อเชาซื้อใหมในภาวะนี้ที่ไมเติบโต หรือเติบโต
ในอัตราที่ต่ํามาก ทําใหยอดสินเชื่อเชาซื้อสุทธิลดลงซึ่งจะเปนเชนนี้ไปอีกระยะหนึ่งจึงจะคงที่ แตธนาคารธนชาตก็ยัง
ทําธุรกิจสินเชื่อเกี่ยวกับเชาซื้อรถยนตอยางเต็มที่อยู สวนเรื่องเงินฝากที่ลดลง เปนผลมาจากความตองการของสินเชื่อ
ทั้งระบบนอยลง ความตองการเงินฝากจึงนอยลง โดยธนาคารธนชาตไดปรับโครงสรางและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อให
ตนทุนของดอกเบี้ยลดลง ซึ่งไดผลเปนที่นาพอใจระดับหนึ่ง ตอนนี้สภาพคลองของธนาคารก็อยูในระดับที่คอนขาง
สูงมาก และเชื่อวาจะมีเงินฝากที่มีคุณภาพดีกวาเดิม
คุณปรีชา จินตนานนท (ผูถือหุน) :
1) สรุปงบการเงินหนา 2 ป 2557 งบการเงินรวม เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (NPL Growth) ตอเงินให
สินเชื่อรวมอยูที่ 4.21 เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิ (NPL Net) ตอเงินใหสนิ เชื่อรวมอยูที่ 2.07 ทําไมถึงแตกตางกัน
2) ในงบการเงินรวม ป 2557 อัตราสวนเงินกองทุนชั้น 1 รอยละ 9.03 อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้น
รอยละ 13.60 ขอคําอธิบายวาอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แตกตางกันอยางไร
คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ :
รายการแรกเปนสินเชื่อดอยคุณภาพกอนหักสํารอง อีกรายการเปนสินเชื่อดอยคุณภาพหลังหักสํารอง
ตัวเลขก็เลยแตกตางกัน แตฐานคือสินเชื่อรวมซึ่งเปนจํานวนเดียวกัน
ประธานที่ประชุม :
สําหรับเงินกองทุนชั้นที่ 1 ก็คือทุนของบริษัทที่เปนหุนกับกําไรสะสม หรือสวนที่เปนของผูถือหุน และ
ตราสารหนี้ที่ทางธนาคารธนชาตไดออกไป เปนตราสารหนี้ที่ไมมีกําหนดชําระคืน ซึ่งทาง ธปท. อนุญาตใหนับเปน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ดวย โดย 2 รายการนี้รวมกัน ปจจุบันอยูที่ประมาณรอยละ 10 สวนเงินกองทุนชั้นที่ 2 เปนหุนกู
ดอยสิทธิ เดิมทีเปนหุนกูดอยสิทธิธรรมดา แตตอไปนี้จะตองเปนหุนกูดอยสิทธิที่สามารถรองรับผลขาดทุนได ทั้งโดยวิธี
แปลงสภาพ หรือวิธีตัดเปนหนี้สูญบางสวนหรือทั้งจํานวน หากผูออกหุนกูไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได ซึ่งทาง
ธนาคารธนชาตได อ อกหุ น กู ด อ ยสิ ท ธิ ทั้ ง ของเดิ ม และของใหม จํ า นวนหนึ่ ง เลยทํ า ให อั ต ราเงิ น กองทุ น ทั้ ง สิ้ น ต อ
สินทรัพยเสี่ยงอยูที่รอยละ 13.60
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางคุณพัทธพล มวงศิริ (ผูถือหุน) :
1) การตั้งสํารองในปนี้จะลดลงหรือไม
2) อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดตอเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (Coverage Ratio) ปนี้ตั้งเปา
วาจะครบรอยละ 100 หรือไม
3) การซื้อหุนคืนโครงการกอนหนา ซื้อหุนคืนมา 71.35 ลานหุน ราคาทุนอยูที่ 47.63 บาท ปจจุบัน
ราคาหุนต่ํากวารอบแรกคอนขางมาก ในขณะที่ภาพการดําเนินงานของบริษัทฯ ดูมั่นคง แตปจจุบันซื้อไดแค 500,000
หุน นาจะซื้อหุนคืนไดมากกวานี้
4) มีแ นวคิดนํ า หุน บริษัท ประกั น ชีวิตนครหลวงไทย จํา กัด (มหาชน) (“SCILIFE”) เปน หลักทรัพ ย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือไม ดวยธุรกิจประกันชีวิตสวนใหญยังเปนการขายผานตัวแทนอยู
จึงนาจะมีมูลคา
ประธานที่ประชุม คุณศุภเดช พูนพิพัฒน และคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ :
1) เรื่ อ งตั้ง สํา รอง ทางธนาคารธนชาตมีที ม งานที่ดู แ ลเรื่ อ งนี้อ ยา งใกล ชิด จากการคาดการณ เมื่ อ
ตอนตนป คิดวาจํานวนไมนาจะเพิ่มขึ้นจากเดิมมากนัก ในภาพรวมวางแผนวา ตนทุนทางเครดิตจะดีขึ้นกวาปที่แลว
ดวยการจัดกระบวนการติดตามการทํางาน
2) Coverage Ratio สําหรับงบเฉพาะธนาคารดีขึ้นเปนลําดับ จากรอยละ 70 กวา เปนรอยละ 85-87
และคาดวาจะถึงรอยละ 100 ในไตรมาส 3 ของปนี้ แตยังกังวลหนี้ดอยคุณภาพของลูกคารายยอย เพราะหนี้ครัวเรือน
ปจจุบันสูง แตรายไดยังไมดีขึ้น
3) โครงการซื้อหุนคืน คณะกรรมการจะพิจารณาอยางรอบคอบในการเสนอราคาซื้อภายใตระยะเวลาที่
กําหนด และจะทยอยซื้อตามราคาที่เหมาะสมโดยไมไลราคา
4) สําหรับหุน SCILIFE จะเขาตลาดหลักทรัพยหรือไม ตองใชเวลาสักพักในการสรางชองทางการ
จําหนาย การพัฒนาผลิตภัณฑ และมีการเติบโตเพื่อใหมีผลประกอบการที่ดี
คุณสุนทร ดานเฉลิมนนท (ผูถือหุน) :
1) ปจจุบันธนชาตมีจํานวนหนี้ดอยคุณภาพในอัตราที่สูง จะบริหารจัดการหนี้ดอยคุณภาพอยางไร
ซึ่งหากจัดการไดดี ราคาหุนบริษัทฯ นาจะขยับสูงกวานี้ และทรัพยสินรอการขาย (NPA) มีการจัดการการขายอยางไร
ไมคอยเห็นประกาศขายทรัพยสินของธนาคารธนชาต
2) ราคาหุนบริษัทฯ ปจจุบันคอนขางต่ํา นาจะเปนราคาที่เหมาะสมในการซื้อหุนคืน
3) กรณีธุรกิจประกันชีวิต หากหาบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดานประกันชีวิตมาเปนผูถือหุนอีกกลุมหนึ่ง
ของ SCILIFE บริษัทฯ นาจะมีกําไรจากการขายหุน SCILIFE และมีผูเชี่ยวชาญมาชวยในการดําเนินธุรกิจของ SCILIFE
จะทําใหราคาหุนบริษัทฯ ดีขึ้น
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ :
1) หนี้ดอยคุณภาพของธนาคารธนชาต มี 2 สวน สวนแรกเปนสวนที่รับโอนจากธนาคารนครหลวงไทย
เมื่อตอนรวมกิจการเมื่อป 2554 ซึ่งทําใหหนี้ดอยคุณภาพของธนาคารธนชาตเพิ่มขึ้นจํานวนมาก และสวนที่ 2 เปน
หนี้ดอยคุณภาพที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของธนาคารธนชาต ซึ่งหลัก ๆ จะมาจากลูกคารายยอย โดยเฉพาะสินเชื่อ
เกี่ยวกับรถยนตซึ่งไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ถดถอยลง และมีการดําเนินการใน 2-3 วิธีการ เริ่มจากการเจรจา
ปรับโครงสรางหนี้ซึ่งไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้รายใหญมาพอสมควรในหลายปที่ผานมา สําหรับลูกหนี้ที่ไมรวมมือ และ
ไมทําธุรกิจแลวหรือธุรกิจคงไปไมได หลักประกันก็ไมคุมหรือไมมีสภาพคลอง ก็จะทําการขายหนี้ นอกจากนั้น ไดมีการ
ปรับกระบวนการเรงรัดติดตามหนี้ และสําหรับลูกคาที่ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ไดจัดทีมงานพิจารณาเสนอ
การปรับโครงสรางหนี้ เชน ขยายเวลาการชําระหนี้ จากประสบการณลูกคาที่ไดรับ ผลกระทบจากเศรษฐกิจไมไ ด
ตองการที่จะเปนหนี้เสีย เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นลูกคากลุมนี้จะกลับมาชําระหนี้ดี สวนเรื่องการขายทรัพยสินรอการขาย
มีการจัดกิจกรรมการขายทุกเดือน ผานบริษัท แปลน เอสเตท จํากัด และขายผานเครือขายและพนักงานธนาคารธนชาต
ทั่วประเทศ รวมขายไดมากกวา 1,000 ลานบาทตอปในปที่ผานมา ถาสนใจสามารถเขาดูทรัพยสินไดที่เว็บไซตของ
บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด ที่ www.planestate.co.th
ประธานที่ประชุม :
2) เรื่องซื้อหุนคืนที่ทานผูถือหุนแนะนํา คณะกรรมการก็จะรับไปพิจารณา
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน :
3) สําหรับการจะหาพันธมิตรของธุรกิจประกันชีวิต คงตองรอใหสราง SCILIFE ใหมีผลประกอบการที่
ดีกวานี้
ผูถือหุน :
กําไรสวนที่เปนของบริษัทฯ ตอสวนที่ไมมีอํานาจควบคุมในป 2553 อยูที่ 1.21 ในป 2554 อยูที่ 1.33
ในป 2555 อยูที่ 1.27 และในป 2556 ลดลงมาเหลือที่ 1.19 และในปนี้ลดลงเหลือ 0.96 อยากสอบถามวากําไรที่เปน
ของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมมีลักษณะอยางไร และอัตราสวนตาง ๆ เหลานี้ จะขึ้นหรือลงดวยสาเหตุใด และปนี้
จะมีลักษณะอยางไร
ประธานที่ประชุม และผูแทนจากสํานักงานสอบบัญชี :
กําไรสวนที่เปนของบริษัทฯ ก็เปนของทุนธนชาต สวนกําไรของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือสวนที่
เปนของสโกเทียแบงก หรือสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ที่ถือหุนรอยละ 30 กวา หรือ
สวนที่เปนของธนาคารออมสินที่ถือหุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด จะตองถูกหักออกไป ในสวน
การเปลี่ยนแปลงสัดสวนดังกลาวเกิดจากกําไรสวนที่เปนกําไรของบริษัทฯและบริษัทยอย ที่ทุนธนชาตถือตรงลดลง
จากปกอน เชน การลดลงจากกําไรของการขายทรัพยสินรอการขาย กําไรจากเงินลงทุนในหุนของบริษัท เอ็ม บี เค
จํากัด (มหาชน) เปนตน ซึ่งมีผลกระทบตอกําไรสวนของที่เปนของบริษัทฯ แตไมมีผลกระทบตอกําไรของสวนไดเสียที่ไม
มีอํานาจควบคุม
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางคุณจักรพันธ อินชูกุล (ผูถือหุน) :
การจัดการหนี้ดอยคุณภาพของทางธนชาตในปที่แลวที่เปดประมูลขายหนี้ดอยคุณภาพมีการบันทึกบัญชี
อยางไร และสามารถเปดเผยไดหรือไมวา หากขายหนี้ได 10,000 ลานบาท จะมีกําไรจากขายหนี้ประมาณเทาไร
ประธานที่ประชุม และคุณศุภเดช พูนพิพัฒน :
หนี้ดอยคุณภาพรายใหญที่รับโอนมาจากธนาคารนครหลวงไทย ในการขายจะไมคอยมีกําไร สวนใหญ
จะขาดทุน สวนหนี้อีกกลุมหนึ่ง ที่ขายในทางบัญชีจะมีกําไรบาง คือหนี้ทางดานเชาซื้อ มีหนี้ประเภทที่วาตามยึดรถไมได
หลายเดือนแลว กลุมนี้จะขายไดในราคาประมาณรอยละ 10 ของมูลหนี้ทางบัญชี แตเนื่องจากไดมีการตั้งสํารองหนี้สูญ
ไปหมดแล ว ก็ จ ะมี กํ า ไรในส ว นนี้ ขึ้ น อยู กั บ ว า ขายได ม ากน อ ยเพี ย งใด อี ก ส ว นหนึ่ ง ก็ คื อ ลู ก หนี้ ที่ ยึ ด รถมา และ
ขายทอดตลาดไปแลว ก็ยังเหลือหนี้ที่คางอยู ซึ่งมีโอกาสในการติดตามไดนอย โดยหนี้กลุมนี้ยังมีโอกาสขายไดบาง แตก็
จะไดราคาต่ํากวากลุมแรกที่พอจะยึดรถได โดยกลุมนี้จะขายไดในราคาประมาณรอยละ 5 ของมูลหนี้ทางบัญชี และ
หากขายหนี้ได 10,000 ลานบาท กําไรจะขึ้นอยูกับประเภทหนี้ที่ขาย อยางไรก็ตาม จะถูกนําไปตั้งสํารองเพิ่มเติมไมได
แสดงเปนกําไร
คุณสมเกียรติ์ ไกรเกรียงศรี (ผูถือหุน) :
ทราบจากข า วว า ธนาคารธนชาตประมู ล ขายหนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพได ป ระมาณ 6,100 ล า นบาท
จากหนี้ดอยคุณภาพปจจุบันที่มีเมื่อสิ้นปประมาณ 33,000 ลานบาท สามารถตอบไดเลยหรือไมวาหนี้ดอยคุณภาพ
จะเหลืออยูประมาณ 27,000 ลานบาท
ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ :
หนี้ดอยคุณภาพที่ประมูลขายในไตรมาส 1 ป 2558 เปนหนี้ที่ตั้งสํารองครบถวนและตัดออกจาก
ทางบัญชีแลว จึงไมมีผลใหจํานวนหนี้ดอยคุณภาพตามที่บันทึกบัญชีลดลงแตอยางใด แตมีหนี้ดอยคุณภาพที่ยังไมได
ตัดออกจากบัญชีที่จัดเตรียมประมูลขาย หากขายหนี้กลุมนี้ออกไปจํานวนหนี้ดอยคุณภาพตามบัญชีก็จะลดลง
คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผูถือหุน) :
อยากทราบวาธนาคารธนชาตมีแผนเพิ่มรายไดคาธรรมเนียมอยางไร โดยเห็นวาการมีลูกคารายยอยมาก
จะมีโอกาสในการเพิ่มรายไดคาธรรมเนียม ทั้งในเรื่องการขายขามผลิตภัณฑ (Cross-sell) การขายประกัน หรือบัญชี
เงินฝาก รวมถึง Internet Banking หรือจะเปนชองทางตาง ๆ ที่เปนวิธีการเพิ่มรายไดคาธรรมเนียม โดยทาง
สโกเทียแบงกนาจะสงเสริมไดดวย
คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ :
ธนาคารธนชาตมีความเขาใจชัดเจนวาลูกคาแตละรายมีความตองการบริการทางการเงินที่หลากหลาย
และธนาคารธนชาตก็มีบริการหลากหลายที่จะสามารถตอบสนองความตองการได จึงไดจัดใหมีแนวทางใหพนักงานใช
เพื่อการวิเคราะหความตองของลูกคาแตละรายจากฐานขอมูลลูกคาที่รวบรวมไว และจะนําเสนอบริการทางการเงินให
ตรงกั บ ความต อ งการมากที่ สุ ด ในส ว นของสโกเที ย แบงก ไ ด ส นั บ สนุ น ธนาคารธนชาตหลายอย า ง ตั้ ง แต ก ารนํ า
Best Practice มาใชในประเทศไทยในระบบงานตาง ๆ การอนุญาตใหใชซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งทํา
ใหประหยัดคาใชจายในสวนนี้ สําหรับ Internet Banking ธนาคารธนชาตก็จะนําระบบของสโกเทียแบงกมาใช ซึ่งเปน
หนาที่ 21

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางระบบที่ไดมาตรฐานที่ดีและมีระบบความปลอดภัยสูง โดยเปดตัวอยางไมเปนทางการใน Internet Banking ใหม และยัง
มีแผนที่จะนําระบบ Mobile Banking ของสโกเทียแบงกมาปรับใชที่ธนาคารธนชาตดวย
คุณพูนภัทรา เลิศวงศกรกิจ (ผูถือหุน) :
จากที่จะเพิ่ม Coverage Ratio เปนรอยละ 100 ในป 2558 คาดการณวาจะมียอดตั้งคาเผื่อหนี้สูญและ
หนี้สงสัยจะสูญเทาไร และจะสงผลใหกําไรลดลงหรือไม
คุณสมเจตน หมูศิรเิ ลิศ :
ป 2558 วางแผนสรางผลกําไรใหเพิ่มขึ้นจากปที่แลว และการดําเนินการอีกหลายอยาง ทั้งการบริหาร
จัดการหนี้ดอยคุณภาพ การบริหารจัดการตนทุนทางการเงิน การเพิ่มรายไดคาธรรมเนียม การเพิ่ม Coverage Ratio
โดยมีการตั้งสํารองเพิ่มเติมสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งเกิดจากการบริหารหนี้ดอยคุณภาพมีอยูใหลดลง โดยอาจจะมีการ
เปดประมูลขายหนี้ออกไป
คุณกิตติ สนิทวงศ ณ อยุธยา (ผูถือหุน) :
หนี้ดอยคุณภาพรายใหญบางรายที่รับโอนมาจากธนาคารนครหลวงไทย โดยมีสถาบันการเงินหลายแหง
เปนเจาหนี้รวม ซึ่งการบริหารจัดการมีบุคคลที่เกี่ยวของหลายฝาย มีการดําเนินการอยางไร และอยากเสนอใหในการ
ประชุมผูถือหุนนั้น จัดใหผูบริหารชวยตอบคําถามที่ใชขอมูลเชิงลึก ดังที่บางบริษัทก็ไดปฏิบัติกัน ซึ่งจะชวยกรรมการ
ในการตอบคําถามได
คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ :
ลูกหนี้ที่อยูในภาคเกษตร บางรายไดดําเนินการเจรจาและตกลงเปนที่เรียบรอยแลว สวนลูกหนี้ที่ยังอยู
ระหวางเจรจา สถาบันการเงิ น ที่ เป นเจ า หนี้รว มกัน พิจ ารณาอยู ซึ่ง ทีมงานของธนาคารธนชาตก็มีแ นวทางในการ
ดําเนินการ สวนการประชุมผูถือหุนที่จะใหผูบริหารมาสนับสนุนการตอบขอชี้แจงขอรับไปพิจารณาอีกครั้ง
คุณพิทักษ เนตรเพชราชัย (ผูถือหุน) :
ระบบการปลอยสินเชื่อมีจุดออนอะไรบางหรือไมเมื่อเทียบกับคูแขง ใชเวลาดําเนินการนานหรือไม และ
สอบถามถึงการใหบริการบางกรณีที่เกิดขึ้น รวมถึงการปรับหลักเกณฑการจายคาตอบแทนพนักงาน
คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ :
ระบบการปลอยสินเชื่อเปนเรื่องที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งขั้นตอนการพิจารณาและเวลาในการ
อนุมัติ ก็เปนเรื่องที่คณะกรรมการที่เกี่ยวของไดวางแนวทางไวแลว ซึ่งก็ทําไดดีขึ้นเปนลําดับ หลังจากรวมกิจการกับ
ธนาคารนครหลวงไทย มีการพัฒนาระบบ Loan Origination System ซึ่งประกอบดวย 2 สวน ที่เปนระบบที่ลูกคามาขอ
สินเชื่อแลวเจาหนาที่จะใสขอมูลเขาไปในระบบ ทําใหทีมที่พิจารณาสินเชื่อรับขอมูลผานระบบไดเร็วขึ้น อีกสวนหนึ่งเปน
ระบบบริหารความเสี่ยง จะใชสถิติในการคัดกรองลูกคา ถาขอมูลมาครบก็จะสามารถใหคําตอบวาสินเชื่อนั้นจะไดรับ
อนุ มั ติ เ ร็ ว ขึ้ น ได เ ริ่ ม ต น ใช ง านไปแล ว เมื่ อ ปลายป ที่ แ ล ว ส ว นสิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ แ ละขนาดกลาง มี ร ะบบที่
วางมาตรฐานเอาไวในการที่จะตอบรับลูกคา แตจะตองปรับปรุงกันอีกหลายสวน และตระหนักดีวาความรวดเร็วในการ
ตอบรับลูกคาเปนปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จในความพึงพอใจที่ลูกคาจะใชบริการของธนาคารธนชาต สําหรับเรื่องที่
สอบถามการใหบริการบางกรณีที่เกิดขึ้นและการปรับหลักเกณฑการจายคาตอบแทนจะไปพิจารณาอีกครั้ง
หนาที่ 22

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางหลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณศุภเดช พูนพิพัฒน จึงขอให
ผูถือหุนลงมติ
บันทึกเพิ่มเติม หลั ง จากการลงมติ ว าระที่ 1 จนถึง เวลาลงมติ ว าระที่ 3 มี ผูถื อ หุ น มาลงทะเบี ย น
เข า ร ว มประชุ ม เพิ่ ม จํ า นวน 279 ราย เป น จํ า นวน 8,176,142 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
2,143 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 683,921,966 หุน
ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสียจํานวน

667,616,636

เสียง

100

เสียง

10,773,800

เสียง

0

เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยให
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 และจายเงินปนผล

ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา ตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ไดชี้แจงให
ทานผูถือ หุนทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแลวนั้น และจากขอมูลที่แสดงไว ในหนังสื อบอกกลาวเชิ ญประชุม
โดยในป 2557 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จํานวน 1,652,614,938.76 บาท และกําไรสุทธิสวนที่เปนของ
บริ ษั ท ฯ ตามงบการเงิ น รวม จํ า นวน 5,120,203,858.69 บาท โดยไม มี ย อดขาดทุ น สะสม บริ ษั ท ฯ จึ ง สามารถ
จายเงินปนผลได และบริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว จึงไมตองจัดสรรเปน
ทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับอีกแตอยางใด ซึ่งคณะกรรมการ
ไดพิจารณาแลวจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. รับทราบการไมจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2557 เปนทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจาก
บริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดแลว
2. อนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิจากกําไรสะสมที่เสียภาษีในอัตรา
รอยละ 30 ใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิ ในอัตราหุนละ 1.00 บาท
โดยตามข อ มู ล ในหนั ง สื อ บอกกล า วเชิ ญ ประชุ ม ได แ สดงจํ า นวนเงิ น ที่ อ นุ มั ติ จ า ยเป น จํ า นวน
1,206,479,703 บาท การจายเงินปนผลครั้งนี้ เมื่อรวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลที่คณะกรรมการอนุมัติจาย
ในอัตราหุนละ 0.60 บาท เปนจํานวนเงินที่อนุมัติจาย 723,887,821.80 บาท จะรวมเปนจํานวนเงินปนผลที่อนุมัติจาย
ของป 2557 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั้งสิ้นในอัตราหุนละ 1.60 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 1,930,367,524.80 บาท
คิดเปนรอยละ 116.81 ของกําไรสุทธิป 2557 จากผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และรอยละ 37.70
จากผลการดําเนินงานสวนที่เปนของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม สําหรับสถิติการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในรอบ 3 ป

หนาที่ 23

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางที่ผานมา จากผลการดําเนินงานป 2555 ถึง 2557 ก็ไดจัดทําตารางเปรียบเทียบใหผูถือหุนทุกทานไดพิจารณาแลว
ดังที่ปรากฏในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 40
แตเนื่องจากขณะนี้ บริษัทฯ อยูระหวางดําเนินการตามโครงการซื้อหุนคืน ซึ่งหุนที่บริษัทฯ ซื้อคืน
จะไมมีสิทธิรับเงินปนผล ดังนั้น จํานวนเงินปนผลที่จายจะจายตามจํานวนหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันกําหนดรายชื่อ
ผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล
หากได รับ อนุ มัติจากที่ป ระชุ มผู ถือ หุน แลว ก็ จ ะกํ า หนดรายชื่อ ผูถือ หุ น ที่มีสิ ท ธิรับ เงิน ป นผล ในวัน ที่
16 เมษายน 2558 และให ร วบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 แห ง พระราชบั ญ ญั ติห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือ หุนในวัน ที่
17 เมษายน 2558 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2558
จากนั้น ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม /
แสดงความคิดเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ
บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติวาระที่ 3 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 4 ไมมีผูถือหุนมาลงทะเบียน
เขารวมประชุมเพิ่มเติม
ผลการลงมติวาระที่ 4 มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสียจํานวน

675,549,136

เสียง

6,200

เสียง

2,833,200

เสียง

2,000

เสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบการไมจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 เปนทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจายเงินปนผล
ในอัตราหุนละ 1.00 บาท และใหดําเนินการจายเงินปนผลตามกําหนดการที่เสนอ
วาระที่ 5

รั บ ทราบรายงานค า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ฯ และกรรมการชุ ด ย อ ย พิ จ ารณาอนุ มั ติ
เงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2557 และขออนุมัติวงเงิน
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2558

ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายให คุณธีรพจน วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน เปนผูนําเสนอในวาระนี้
คุณธีรพจน วัชราภัย เรียนแจงตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการบริษัท ฯ โดยการเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดมีการทบทวนคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย
เปนประจําทุกป และเห็นสมควรใหมีการรายงานคาตอบแทนกรรมการที่จายในปที่ผานมา และพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการเป น ประจํ า ทุ ก ป โดยได ร ายงานการจ า ยค า ตอบแทนที่ ไ ด จ า ยให แ ก ค ณะกรรมการทุ ก คณะในป 2557
ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
หนาที่ 24

เอกสารแนบ 1
-ฉบับราง• คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรจากวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติไวจํานวน 11,000,000 บาท โดย
จํานวนที่จายออกจริงเทากับ 8,558,072.20 บาท ซึ่งเปนไปตามจํานวนครั้งที่กรรมการเขารวมประชุม
• จํ า นวนค า ตอบแทนที่ จ า ยแก ค ณะกรรมการชุ ด ย อ ยอื่ น ๆ ทั้ ง ป 2557 มี จํ า นวนรวมเท า กั บ
3,728,062.21 บาท
• ตารางแสดงอัตราคาตอบแทน และจํานวนคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยอื่น ๆ
ทุกชุดที่จายในป 2557 และอัตราคาตอบแทนที่จายในป 2558 รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม
หนาที่ 41 ถึงหนาที่ 42
สวนคาตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จายในป 2557 ดูไดจากรายงานประจําปหนาที่ 97 ถึงหนาที่ 99 ซึ่ง
เปนการรายงานเพื่อทราบไมมีการลงมติ และนอกเหนือจากคาตอบแทนที่ไดรายงานไปแลวนั้น บริษัทฯ ไมมีการจาย
คาตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชนอื่นใดในลักษณะที่มิใชคาตอบแทนตามปกติใหแกกรรมการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของคาตอบแทนที่จายแกคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกป โดยจาก
การพิจารณาเห็นวาอัตราคาตอบแทนที่จายแกกรรมการบริษัทฯ ในปจจุบันตามที่แสดงอยูบนจอ โดยมีวงเงินรวมไมเกิน
11,000,000 บาท ตามที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนเมื่อป 2557 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการ
ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีการปรับเพิ่มตามบทบาทความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และคาเงินเฟอ จึงพบวาวงเงินที่ไดรับ
อนุมัติจากผูถือหุนยังเหมาะสมอยู
สําหรับเรื่องเงินบําเหน็จ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลว ขอเสนอให
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําป 2557 ในอัตรารอยละ 1
ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามนโยบายที่ที่ประชุมผูถือหุนไดกําหนดไว โดยใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ เปนผูพิจารณาจัดสรรแกกรรมการบริษัทฯ ตอไป
โดยตามขอมูลในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ปนี้เงินปนผลที่เสนอใหจายแกผูถือหุนรวมเปนจํานวนเงิน
1,930,367,524.80 บาท ดั ง นั้ น จํ า นวนเงิ น บํ า เหน็ จ ที่ ข อเสนอจ า ยแก ก รรมการทั้ ง คณะ จึ ง เป น เงิ น จํ า นวน
19,303,675.25 บาท
ทั้ ง นี้ จํ า นวนเงิ น บํ า เหน็ จ ที่ จ า ยจริ ง จะแปรผั น ตามจํ า นวนเงิ น ป น ผลที่ จ า ยตามจํ า นวนหุ น ที่ มี สิ ท ธิ
รับเงินปนผล ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล เนื่องจากขณะนี้ บริษัทฯ อยูระหวางดําเนินการตาม
โครงการซื้อหุนคืน ซึ่งอาจมีการซื้อหุนคืนตามที่กลาวไวในวาระที่ 4
รายละเอียดของการจายเงินบําเหน็จกรรมการจากผลการดําเนินงานป 2555 ถึง ป 2557 ปรากฏใน
หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 43
หลั ง จากนั้ น คุ ณ ธี ร พจน วั ช ราภั ย ได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น ซั ก ถาม / แสดงความคิ ด เห็ น ซึ่ ง ไม มี
ผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ โดยใชบัตรที่ระบุวาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2 ดังนี้

หนาที่ 25

เอกสารแนบ 1
-ฉบับราง1. ขออนุมัติจายเงินบําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ ในจํานวนรอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแก
ผูถื อ หุ น โดยให ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เป น ผู ดํ า เนิน การจัด สรรแก ก รรมการบริ ษั ท ฯ ต อ ไป โดยใช บั ต รลงคะแนน
วาระที่ 5.1
2. ขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนจายแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2558 ในวงเงินไมเกิน 11,000,000
บาท โดยใชบัตรลงคะแนนวาระที่ 5.2
บันทึกเพิ่มเติม หลั ง จากการลงมติ ว าระที่ 4 จนถึง เวลาลงมติว าระที่ 5 มี ผูถื อ หุ น มาลงทะเบี ย น
เข า ร ว มประชุ ม เพิ่ ม จํ า นวน 2 ราย เป น จํ า นวน 64,204 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
2,145 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 683,986,170 หุน
ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน

607,438,101

เสียง

ไมเห็นดวยจํานวน

67,800,539

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

2,954,500

เสียง

261,600

เสียง

บัตรเสียจํานวน

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน โดยให
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูดําเนินการจัดสรรแกกรรมการบริษัทฯ ตอไป
ผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน

673,773,240

เสียง

ไมเห็นดวยจํานวน

1,462,400

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

2,961,100

เสียง

258,000

เสียง

บัตรเสียจํานวน

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุม อนุมัติวงเงินคาตอบแทนจายแกคณะกรรมการบริษัทฯ ไมเกิน 11,000,000 บาท
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ โดยขอให คุณธีรพจน วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูนําเสนอ
รายละเอียดในวาระนี้
คุณธีรพจน วัชราภัย เรียนแจงตอที่ประชุมวา สําหรับกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
หนาที่ 26

เอกสารแนบ 1
-ฉบับราง1. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริ ห าร และรองประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (กรรมการที่เปนผูบริหาร)
2. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการ
ผูจัดการใหญ (กรรมการที่เปนผูบริหาร)

3. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการ
ผูจัดการ (กรรมการที่เปนผูบริหาร)

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณา
เสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ทาน คือ คุณสุวรรณภา สุวรรณประทีป คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ และคุณทวีศักดิ์
ศักดิ์ศิริลาภ ใหผูถือหุนแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ
เพื่ อ ให ผู ถื อ หุ น ได พิจ ารณาและลงมติ อ ย า งอิส ระในวาระนี้ ขอให บุ ค คลที่ ถูก เสนอชื่ อ รับ แต ง ตั้ ง เป น
กรรมการทั้ง 3 ทาน ออกจากที่ประชุมเปนการชั่วคราว หลังจากนั้นบุคคลที่ถูกเสนอชื่อรับแตงตั้งเปนกรรมการทั้ง 3 ทาน
ไดออกจากหองประชุม
คุ ณ ธี ร พจน วั ช ราภั ย เรี ย นแจ ง ต อ ที่ ป ระชุ ม ว า การสรรหาหรื อ เสนอแนะผู ที่ จ ะเข า รั บ ตํ า แหน ง
แทนกรรมการที่ ค รบวาระนี้ นอกจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะมอบหมายให ค ณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทนเปนผูพิจารณาแลว คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมครั้งนี้ ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ
(www.thanachart.co.th) ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 แตปรากฏวาเมื่อพน
กําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเขามา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาเสนอกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ทาน ใหผูถือหุนแตงตั้งเปน
กรรมการบริษัทฯ โดยทั้ง 3 ทาน ไดรับความเห็นชอบการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ จาก ธปท. แลว ทั้งนี้ ผูถือหุน
สามารถพิจารณาขอมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ทานไดจากหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมตั้งแตหนาที่ 44
ถึงหนาที่ 47 หรือตามที่แสดงบนจอภาพ
หลั ง จากนั้ น คุ ณ ธี ร พจน วั ช ราภั ย ได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น ซั ก ถาม / แสดงความคิ ด เห็ น ซึ่ ง ไม มี
ผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ
ในวาระนี้เพื่อความโปรงใสในการลงมติจึงขอใหผูถือหุนลงมติแยกเปนรายบุคคล โดยใหใชบัตรที่ระบุ
วาระที่ 6.1 ถึงวาระที่ 6.3 ที่ระบุชื่อกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้
6.1 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
6.2 นายสมเจตน หมูศิริเลิศ
6.3 นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ
จากนั้น คุณ ธีรพจน วัช ราภัย ไดเชิญกรรมการทั้ง 3 ทานที่ไ ดอ อกจากหอ งประชุมเปนการชั่ ว คราว
กลับเขาที่ประชุมเพื่อดําเนินการในวาระตอไป

หนาที่ 27

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางบันทึกเพิ่มเติม หลั ง จากการลงมติ ว าระที่ 5 จนถึง เวลาลงมติว าระที่ 6 มี ผูถื อ หุ น มาลงทะเบี ย น
เข า ร ว มประชุ ม เพิ่ ม จํ า นวน 7 ราย เป น จํ า นวน 13,906 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
2,152 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 684,000,076 หุน
มีผูถือหุนเห็นดวยใหแตงตั้งบุคคลที่คณะกรรมการเสนอชื่อทั้ง 3 ทาน เปนกรรมการบริษัทฯ โดยแยกการ
ลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ดังนี้
ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน

669,566,646

เสียง

ไมเห็นดวยจํานวน

5,647,100

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

2,996,400

เสียง

258,500

เสียง

บัตรเสียจํานวน

ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นายสมเจตน หมูศิริเลิศ มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน

615,345,207

เสียง

ไมเห็นดวยจํานวน

59,871,039

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

2,993,900

เสียง

258,500

เสียง

บัตรเสียจํานวน

ผลการลงมติวาระที่ 6.3 นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน

615,340,607

เสียง

ไมเห็นดวยจํานวน

59,875,639

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

2,993,900

เสียง

258,500

เสียง

บัตรเสียจํานวน

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอชื่อทั้ง 3 ทาน เปนกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558

ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายให คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูนํา
เสนอในวาระนี้
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ แถลงตอที่ประชุมวา ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2557 โดยกําหนดคาสอบบัญชีใหเปนจํานวนเงิน 900,000 บาท
สําหรับป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณา
หนาที่ 28

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางความเห็นของกรรมการตรวจสอบแลว เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด มีรายนาม ดังนี้
1. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล
2. นางสาวรัตนา จาละ
3. นางสาวสมใจ คุณปสุต

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

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558 โดยกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 900,000 บาท
หลั ง จากได พิ จ ารณาถึ ง องค ป ระกอบในด า นต า ง ๆ รวมทั้ ง ความเหมาะสมของปริ ม าณงานแล ว
มีความเห็นวา บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนสํานักงานที่มีความนาเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับ
โดยทั่วไปทั้ งในประเทศและตางประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีอยูในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู
ความชํานาญ และประสบการณในการตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการใหบริการ และการ
ใหคําปรึกษากับบริษัทในดานตาง ๆ เปนอยางดีตลอดมา
สําหรับคาสอบบัญชีที่เสนอเขามาในป 2558 นี้ ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน
รวมถึงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไมมีความสัมพันธ หรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัทฯ แตอยางใด และผูสอบบัญชีที่เสนอไดรับความเห็นชอบจาก ธปท.แลว โดยอัตราคาสอบบัญชีของป 2558
จํานวน 900,000 บาท ซึ่งเทากับคาสอบบัญชีในป 2557
สําหรับรายละเอียดประวัติผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน และขอมูลอื่น ๆ ปรากฏอยูในเลมหนังสือบอกกลาว
เชิญประชุม หนาที่ 48 ถึงหนาที่ 50
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 ซัก ถาม / แสดงความคิ ด เห็ น ซึ่ ง ไม มี
ผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ
บันทึกเพิ่มเติม หลั ง จากการลงมติ ว าระที่ 6 จนถึ ง เวลาลงมติ ว าระที่ 7 มี ผูถื อ หุ น มาลงทะเบี ย น
เข า ร ว มประชุ ม เพิ่ ม จํ า นวน 1 ราย เป น จํ า นวน 500 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
2,153 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 684,000,576 หุน
ผลการลงมติในวาระที่ 7 มีดังนี้
เห็นดวยจํานวน

675,157,146

เสียง

ไมเห็นดวยจํานวน

207,700

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

2,844,300

เสียง

260,000

เสียง

บัตรเสียจํานวน

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แตงตั้ง
ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2558 โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล
2. นางสาวรัตนา จาละ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
หนาที่ 29

เอกสารแนบ 1
-ฉบับราง3. นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558 เปนจํานวนเงิน 900,000 บาท
วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ประธานที่ประชุม ได เปดโอกาสใหผูถือ หุนเสนอขอเสนอแนะและคําถามตา ง ๆ ได โดยมีผูถือหุน
ซักถาม / แสดงความเห็น ดังนี้
คุณณัฐนันท สุขสโมสร (ผูรับมอบฉันทะ) :
1) คํ า อธิ บ ายและการวิ เ คราะห ข องฝ า ยจั ด การ (MD&A) ที่ ท างสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ไดกําหนดใหทุกบริษัทจัดทําเผยแพรเพื่อประโยชนของผูถือหุนและ
ผูสนใจที่จะลงทุน ไดสอบทาน พบวาบริษัทฯ ไดจัดทําและเปดเผยในชองทางตาง ๆ ไดแก เว็บไซตบริษัทฯ รายงาน
ประจําป ระบบของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยครบถวนแลว
2) ขอชื่นชมและยินดีกับทางบริษัทฯ และบริษัทในกลุม รวม 11 บริษัท ที่ไดรับใบรับรองเปนสมาชิก
โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (CAC) และในรายงานประจําป 2557 ไดกลาวไวใน
เรื่องความรับผิดชอบตอสังคม ถึงการดําเนินการในเรื่องนี้ รวมทั้งในแนวทางปฏิบัติ และนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น
ซึ่งใหพนักงานในองคกรไดดําเนินการอยางเปนรูปธรรม แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ เปนองคกรที่มีธรรมาภิบาลและโปรงใส
ประธานที่ประชุม :
กลาวขอบคุณที่ใหกําลังใจ ซึ่งกลุมธนชาตไดพยายามอยางเต็มที่ ในการสนับสนุนนโยบายของประเทศที่
จะกําจัดคอรรัปชั่น ลดใหเหลือนอยที่สุด ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหประเทศพัฒนาตอไปและสามารถแขงขันได
นายจักรพันธ อินชูกุล (ผูถือหุน) :
1) การฝกอบรมพนักงาน จากกรณีที่พนักงานสาขาขอใหชวยเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งไดกรอก
รายละเอียดโดยใชตัวยอ “TNS” แตพนักงานถามวาคืออะไร แสดงถึงวาพนักงานยังมีขอมูลไมเพียงพอ ซึ่งในการ
ใหบริการของพนักงานจําเปนตองรูทั้งขอมูลขององคกรที่เกี่ยวของ ผลิตภัณฑและการใหบริการ จึงเสนอใหมีการอบรม
พนักงานใหมากขึ้น
2) การปรั บ ปรุ ง สาขาและตู เ อที เ อ็ ม ที่ ท างธนาคารธนชาตรั บ โอนมาจากธนาคารนครหลวงไทย
บางสาขาที่ใชเปนประจํา เชน สาขาเพชรบุรี 20 เกาและทรุดโทรมมาก
ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ :
กลาวขอบคุณผูถือหุนและเรียนวาเรื่องการปรับปรุงสาขา คณะกรรมการไดมีมติไปแลว ใหเรงพัฒนาและ
ปรับปรุงสาขาตาง ๆ ใหเร็วที่สุด และกระบวนการพัฒนาพนักงานเปนนโยบายใหญ แตเนื่องจากรายละเอียดของเรื่องที่
จะตองพัฒนาและพนักงานของธนาคารมีจํานวนมาก จึงตองสรางเครื่องมือในการที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาและ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง

หนาที่ 30

เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางผูถือหุน :
1) มุมมองในเรื่องภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันและแนวโนม มีความเสี่ยงในปจจัยดานใดบาง เชน เงินฝด
หรือเงินเฟอ และในอนาคตอันใกล อยางเชนใน 6 เดือนหรือ 1 ป ขางหนา ธนาคารธนชาตและทีมผูบริหาร มีแผนรองรับ
อยางไรบาง หากเกิดภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจขั้นรุนแรงซึ่งกระทบกับประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล
2) ธนาคารธนชาตมีนโยบายในการใช MLR หรือ MRR อยางไร เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาใช
บริการของลูกคา
3) จากกรณีที่มีขาวเกี่ยวกับการติดตามรถยึดของธนชาตที่เปนบริษัทลูกหรือบริษัทภายนอกที่เปน
ผูใหบริการ สงผลตอภาพลักษณธนาคารธนชาตมากนอยเพียงใด และมีวิธีการทวงถามหรือตรวจสอบการทํางานของ
บริษัทลูกตาง ๆ มีกระบวนการอยางไรบาง
ประธานที่ประชุม และคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ :
1) เรื่องภาวะเศรษฐกิจ ไดเขียนในรายงานประจําปแลววายังมีปญหาอยู การวางแผนหรือกําหนด
นโยบายทางดานธุรกิจเชิงรุกก็คงจะลําบาก จึงพิจารณาในทางรับมากกวา ทางดานลูกคาทั้งรายยอยและรายใหญ สิ่งที่
ตองติดตามอยางใกลชิดคือคุณภาพของสินเชื่อ จึงใหความสําคัญกับการดูแลคุณภาพของลูกคาเงินกูใหมใหดี สําหรับ
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ มดีอยูแลวจะดูแลใหดีตอไป และระมัดระวังทางดานลูกคาที่มีผลกระทบตอ
การขยายตัวของธุรกิจโดยเฉพาะลูกคารายยอย ทางดานเงินกองทุนมีแผนที่จะเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร
ธนชาตให มากขึ้ น เปน ไปได ว า ในชว งไตรมาส 3 ธนาคารธนชาตอาจจะมีการขออนุญ าตที่จ ะไถ ถอนตราสารหนี้
ดอยสิทธิลักษณะคลายทุนที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 แลวทําการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อใหทุนของ
ธนาคารธนชาตเขมแข็งขึ้น
2) ธนาคารธนชาตใชอัตราอ างอิง MLR ในการพิจารณาการปลอ ยสินเชื่อ ทั้ง สินเชื่อรายใหญแ ละ
สินเชื่อประเภทที่อยูอาศัย
3) การติดตามรถยึด มีการอบรมเปนระยะเพื่อใหทางทีมงานที่เกี่ยวของเขาใจนโยบายเรื่องนี้ไปปฏิบัติ
และทุกครั้งมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ทีมงานของธนาคารธนชาตก็จะเขาไปดูแลลูกคาโดยตรง ซึ่งเปนเรื่องที่มีการดูแล
อยางใกลชิด การดูแลก็อยูบนมาตรฐานที่ดําเนินการดวยความสุภาพเรียบรอย และอยูภายใตกรอบของกฎหมาย
ในสวนความชวยเหลือกับลูกคาที่ประสบปญหาจากเศรษฐกิจไมสามารถที่จะชําระหนี้ได ถาประเมินไดวาลูกคาไดรับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจ ทําใหรายไดไมเพียงพอ จะนําเสนอชวนใหลูกคามาปรับโครงสรางหนี้ ขยายเวลาการชําระหนี้
ลดคางวด ซึ่งแตละเดือนก็ชวยลูกคาไดมาก
คุณกิตติ สนิทวงศ ณ อยุธยา (ผูถือหุน) :
การเปดประชาคมอาเซียน คงตองพิจารณาวาจะเกิดผลกระทบมากนอยเพียงใด โดยดูแผนงานของ
รัฐบาลดวยถาแผนงานภาพใหญสรางใหประเทศไทยเปนศูนยกลางเศรษฐกิจได ธุรกิจตาง ๆ ก็จะดีขึ้นมาก แตนั่น
หมายถึงวาผูประกอบการก็ตองปรับตัว การที่ธนาคารธนชาตมีสโกเทียแบงกเปนผูถายทอดเทคโนโลยีก็ดีอยู แตตอง
พิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย และเครือขายที่สโกเทียแบงกมีอยูวาจะสงเสริมการปรับตัวในยุคประชาคม
อาเซียนไดหรือไม นอกจากนี้ นาจะลองหาพันธมิตรเพิ่มเติมที่เปนประโยชนแกกลุมธนชาต
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางประธานที่ประชุม :
กลาวขอบคุณสําหรับขอคิดเห็นโดยขอรับไปพิจารณา
นายชัชชัย คุณงาม (ผูถือหุน) :
ไดทราบขาววาบริษัทหลักทรัพยจะประหยัดกระดาษ ตอไปการซื้อขายหลักทรัพยจะไมมีการสงจดหมาย
ยืนยัน โดยจะสงเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกสแทน แลวลูกคาที่ไมสะดวกใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอยางอื่นจะเปน
อยางไร
คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ :
มีลูกคาจํานวนมากที่ใชคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือที่ใชเครือขายอินเทอรเน็ตได อยากไดรับความ
สะดวกสบายเพิ่มขึ้นในการซื้อขายและการรับแจงการยืนยันการซื้อขาย ในขณะเดียวกันก็เปนประโยชนกับทางบริษัทที่
จะสามารถใหบริการไดรวดเร็วยิ่งขึ้นและเปนการลดคาใชจาย ดังนั้น จึงไดเสนอรายการเพิ่มเติมใหกับลูกคา หากลูกคา
ตองการความสะดวกสบายและสามารถใชงานอุปกรณไดดี ก็สามารถเลือกรับการยืนยันการซื้อขายหลักทรัพยทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกสได แตหากลูกคาไมสะดวกก็สามารถเลือกรับการยืนยันการซื้อขายหลักทรัพยทางจดหมาย
ธรรมดาได
ประธานที่ประชุม :
ชี้แจงเพิ่มเติมวา คาใชจายในการจัดสงเอกสารตาง ๆ ใหลูกคาทางไปรษณียนั้นสูงมาก เนื่องจากตองมี
คาใชจาย เชน คาพิมพ คากระดาษ คาอากรแสตมป ซึ่งมีคาใชจายประมาณ 100 ลานบาทตอป บริษัทจึงพยายามที่จะ
ลดคาใชจายดังกลาว สําหรับลูกคาที่ไมสะดวกจะใหบริการตามเดิม
นายนิพัท เทพตระการพร (ผูถือหุน) :
จากวาระ 3 ไดรับฟงขอมูลวาธุรกิจเชาซื้อถึงจุดอิ่มตัว โดยจะลดลงไปเรื่อย ๆ และอีกประเด็นก็คือทาง
ธนาคารธนชาต ตนทุนสูงกวาธนาคารพาณิชยอื่น อยากใหชวยอธิบายวา ใน 2-3 ปขางหนาจะเปนอยางไร และธนาคาร
พาณิชยที่ทําธุรกิจคลาย ๆ กันอยู 3 ธนาคาร ไมทราบวาธนาคารธนชาต เปรียบเทียบกับอีก 2 ธนาคารเปนอยางไร
คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ :
เรียนวาเรื่องธุรกิจเชาซื้อ ถาหากเศรษฐกิจดี ตลาดรถยนตก็จะมีการพัฒนา เรื่องตนทุนซึ่งสวนใหญอยูที่
โครงสร า งดอกเบี้ ย เงิ น ฝากออมทรั พ ย บั ญ ชี ก ระแสรายวั น ซึ่ ง ธนาคารพาณิ ช ย ข นาดใหญ ที่ มี อ ายุ ห ลายสิ บ ป ก็ มี
ฐานลูกคาเงินฝากประเภทนี้มากกวาธนาคารธนชาต แตธนาคารธนชาตก็มีการเพิ่มสัดสวนมาโดยตลอด และเปนเรื่องที่
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง ขณะนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารธนชาตใหกับลูกคาเมื่อ
เปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชยขนาดใหญแทบจะไมแตกตางหรือแตกตางนอยมาก พยายามเนนใหพนักงานบริการให
ดีขึ้น เพื่อใหเกิดความผูกพันกับลูกคา สวนเรื่องการเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชยที่ทําธุรกิจคลายกัน ธนาคารธนชาต
ยังเปนอันดับ 1 มีกลุมลูกคาที่เปนลูกคากลุมเดียวกันบาง แตธนาคารธนชาตมีเครือขายทีมขายและการใหบริการที่
มากกวา ครอบคลุมทุกพื้นที่ของบริษัทขายรถยนต
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับรางผูถือหุน :
จากขอมูลในรายงานประจําปที่สินเชื่อใหเชาซื้อลดลงรอยละ 10 ไมทราบวาสวนใหญเปนสินเชื่อที่
ครบกําหนดตามปกติ หรือเปนหนี้เสียที่ตัดออกจากบัญชี และไมทราบวารถยนตจากนโยบายรถคันแรกจนถึงขณะนี้
สงผลกระทบมากนอยเพียงใด
ประธานที่ประชุม :
สิน เชื่อ เชา ซื้ อ ที่ ล ดลงเป น ส ว นที่ ครบกํา หนดมากกวา อย า งที่เรี ยนว า ครบกํ า หนดประมาณ 10,000
ลานบาทตอเดือน เพราะฉะนั้น ใน 1 ป ประมาณ 100,000 กวาลานบาท ตอใหตลาดรถยนตฟนตัวขณะนี้ก็ทําไมไดปละ
100,000 กวาลานบาท แตหวังวาคุณภาพสินเชื่อและประโยชนที่จะไดรับจากลูกคาจะดีขึ้น
คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ :
เรียนเสริมวาสําหรับหนี้เสีย ที่เปนรถใหมยังไมไดเสียมากไปกวาเดิม สวนที่มีปญหาก็ไมไดเกิดจากการ
ปลอยสินเชื่อรถยนตคันแรก เนื่องจากพิจารณาใหสินเชื่อตามมาตราฐานปกติ หนี้เสียสวนใหญเกิดจากรถยนตมือสอง
ในภาพรวมของธุรกิจเชาซื้อขณะนี้นาจะทรงตัวอยู
นายจักรธร สัมพัจฉรากุล (ผูรับมอบฉันทะ) :
1) หนี้ดอยคุณภาพที่จัดประมูลขายใหบริษัทอื่น ถาบริหารตอเองธนาคารธนชาตนาจะไดประโยชน
มากกวาหรือไม ดวยรูจักลูกคามากกวาบริษัทที่มาประมูลซื้อหนี้
2) เรื่องการซื้อหุนคืนมีหลักการอยางไรที่จะซื้อคืน อยากเสนอวา นอกจากจะดูมูลคาหรือราคา เสนอ
เปลี่ยนใหมเปนจัดวงเงินซื้อเปนรายเดือนหรือรายสัปดาห เพื่อไมใหราคาหุนผันผวน
ประธานที่ประชุม :
จากการรับโอนสินทรัพยของธนาคารนครหลวงไทยที่รวมถึงหนี้ดอยคุณภาพของธนาคารนครหลวงไทย
ดวย ทําใหธนาคารธนชาตมีจํานวนหนี้ดอยคุณภาพในจํานวนที่สูงเมื่อเทียบกับกลุมธนาคารพาณิชย จึงทําการประมูล
ขายหนี้ดอยคุณภาพเพื่อลดจํานวนลง และถึงแมจะเสียประโยชนในดานผลตอบแทนจากการบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
บาง แตจะไดประโยชนดานอื่นมากกวา สวนเรื่องการซื้อหุนคืนขอรับคําแนะนําไว
นอกจากนี้ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใดเขาสูการพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกลาวปดการประชุม
ปดประชุมเวลา 17.05 นาฬิกา
ลงชื่อ
(

นายบันเทิง ตันติวิท
นายบันเทิง ตันติวิท

ลงชื่อ
(

นายภาณุพันธุ ตวงทอง
นายภาณุพันธุ ตวงทอง
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ประธานที่ประชุม
)
ผูจดบันทึกการประชุม
)

เอกสารแนบ 2

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 และจายเงินปนผล

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผล ประจําป 2556 - 2558
ผลการดําเนินงานประจําป

ป 2557

ป 2558

ป 2556

2,194
5,436

1,653
5,120

2,180
9,231

1,165,129,703 (1)
1,165,129,703 (1)
1.86

1,206,479,703
1,206,479,703
1.37

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

0.70 (2)
1.10 (3)
1.80

0.60
1.00
1.60

0.60
1.00
1.60

รวมจํานวนเงินปนผลที่จาย (ลานบาท)
สัดสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (รอยละ)

2,097
95.60

1,930
116.81

1,930
88.53

สัดสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานสวนที่เปน
ของบริษัทฯ (งบการเงินรวม) (รอยละ)

38.58

37.70

20.91

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

หมายเหตุ
(1) คํานวณจากจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิทั้งหมดรวม 1,277,829,703 หุน หักดวยจํานวนหุนที่บริษัทฯ ซื้อคืนรวมจํานวน 112,700,000 หุน
(2) เปนอัตราเงินปนผลตอหุน ที่จายระหวางกาลไปแลวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558
(3) เปนอัตราเงินปนผลตอหุน ที่เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ หากไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
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 19 เมษายน 2559 และให ร วบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดย วิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 20
เมษายน 2559 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
การจายเงินปนผลในครั้งนี้เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนใน
ระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน
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เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 5

รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุดยอย พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จ
กรรมการบริษทั ฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2558 และขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทฯ ประจําป 2559

1. หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ
ชุดยอย โดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ บทบาทความรับผิดชอบและเปรียบเทียบอางอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ
ซึ่งจะดําเนินการเปนประจําทุกป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
2. คาตอบแทนที่จายแกกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย
ตารางที่ 1 จํานวนคาตอบแทนรวมที่จายในป 2558
(หนวย: บาท)

คณะกรรมการชุดตาง ๆ

จํานวนเงิน
8,807,142.86
2,280,000.00
398,000.00
882,857.14
12,368,000.00

(1)

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คาตอบแทนรวม (2)
หมายเหตุ

(1)

(2)

ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2558 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)
คาตอบแทนที่แสดงเปนคาตอบแทนรายเดือนและคาเบี้ยประชุม (ไมรวมเงินบําเหน็จกรรมการ) รายละเอียด
คาตอบแทนรายบุคคลปรากฏในรายงานประจําป 2558

ตารางที่ 2 อัตราคาตอบแทนที่จาย ป 2558 และอัตราคาตอบแทนในปจจุบัน
(หนวย: บาท)

คณะกรรมการชุดตาง ๆ
คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง*

ตําแหนง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

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

หมายเหตุ * คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จายใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเทานั้น

หนาที่ 35

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

เอกสารแนบ 3

3. การอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2558
ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 ไดมีมติอนุมัติ
นโยบายการจายเงินบําเหน็จกรรมการในอัตรารอยละ 1.00 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน
ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินบําเหน็จแกกรรมการจากผลการดําเนินงานประจําป 2556 - 2558
(หนวย: บาท)

รายการ
เงินบําเหน็จที่จาย

ป 2558
20,972,334.65*

ผลการดําเนินงาน
ป 2557
19,303,675.25

ป 2556
19,303,675.25

หมายเหตุ * เปนจํานวนเงินบําเหน็จที่เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

การจัดสรรเงินบําเหน็จใหแกกรรมการบริษัทฯ สมควรจัดสรรใหสอดคลองกับการจายเงินปนผลใหแ ก
ผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ทําใหในป 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 2,193,823,313.26 บาท และเสนอ
ขออนุมัติจายเงินปนผลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.80 บาท รวมเปนเงินปนผลที่อนุมัติจาย 2,097,233,465.40 บาท
จึงเห็นสมควรเสนอผูถือหุนอนุมัติจายเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ เปนเงินจํานวนรอยละ 1.00 ของเงินปนผลที่อนุมัติ
จายแกผูถือหุน (เปนอัตราเดียวกับเงินบําเหน็จที่จายแกกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2556-2557
ดังตารางขางตน) คิดเปนเงินบําเหน็จรวม 20,972,334.65 บาท โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาจัดสรร
จายแกกรรมการตอไป
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เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้ างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตาม
กฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้ วน
ข้ อมูลของกรรมการที่เสนอให้ เลือกตัง้ กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่ อไปทัง้ 3 คน มีดังนี ้
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตัง้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – นามสกุล

นายบันเทิง ตันติวิท

ประเภทกรรมการ

กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริ หาร

ตําแหน่ งปั จจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท

อายุ

71 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริ หาร
วันที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัทฯ

- Master of Science (Finance) in Management, Massachusetts Institute
of Technology, USA
- Bachelor of Science in Electrical Engineering, Massachusetts
Institute of Technology, USA
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547
30 ตุลาคม 2523

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ

35 ปี 3 เดือน

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ บริ ษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด
(มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน

-

กรรมการ บริ ษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ ้ง จํากัด
กรรมการ บริ ษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด
กรรมการ บริ ษัท บี.วี. โฮลดิ ้ง จํากัด
กรรมการ บริ ษัท ดีบกุ จํากัด
กรรมการ บริ ษัท ไทยฟาร์ มมิ่ง จํากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท เอ็ม บี เค รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

- ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ไม่มี
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ประสบการณ์ การทํางาน

-

ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน )
ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษัท แปลน เอสเตท จํากัด
ที่ปรึกษา บริ ษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา บริ ษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน)
กรรมการ สถาบันอาศรมศิลป์

การถือหุ้นในบริ ษัทฯ

ไม่มี

สัดส่ วนของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2558

เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ

12 ครัง้ จาก 12 ครัง้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตัง้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่ งปั จจุบัน

นายวิชิต ญาณอมร
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสี่ยง

อายุ

69 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริ หาร

วันที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัทฯ

- Master of Science (Computer Science), University of Iowa, USA
- พาณิ ช ยศาสตร์ และการบั ญ ชี สาขาสถิ ติ (เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ สอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee
(RNG) รุ่น 7/2558
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC)
รุ่น 20/2558
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 18/2550
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548
25 กุมภาพันธ์ 2558

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ

1 ปี 2 เดือน

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ที่ปรึกษาด้ านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
บริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไอที ซิตี ้ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน

-

กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จํากัด
กรรมการ บริ ษัท นวทวีป จํากัด
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุม่
กระทรวงด้ านความมัน่ คงและการต่างประเทศ
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- กรรมการ บริ ษัท เอเซิร์ทส์ จํากัด
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

- ที่ปรึกษาด้ านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน

การถือหุ้นในบริ ษัทฯ
สัดส่ วนของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
การเข้ าร่ วมประชุมปี 2558

- กรรมการ และที่ปรึกษาด้ านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จํากัด (มหาชน)
70,000 หุ้น
ร้ อยละ 0.00548
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

10 ครัง้ จาก 12 ครัง้
2 ครัง้ จาก 4 ครัง้
10 ครัง้ จาก 12 ครัง้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตัง้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่ งปั จจุบัน

นายสมเกียรติ ศุขเทวา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หารความเสี่ยง

อายุ

71 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บั ณ ฑิ ต ส ถ า บั น บั ณ ฑิ ต บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ศ ศิ น ท ร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริ หาร

Sloan School M.I.T., USA
- Senior Executive Program (SEP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Special Seminar 2/2556 “Risk Resilience: How the company’s directors
should deal with the issues of Enterprise Risk Management?”
- โครงการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน ประจําปี 2555
- บทบาทของคณะกรรมการยุคใหม่กบั การสร้ างมูลค่าและการเป็ นองค์กรยัง่ ยืน
ปี 2555
- งบการเงินกับการคอร์ รัปชัน่ ในตลาดทุน ปี 2555
- ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 7/2555
- ประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR) รุ่น 12/2555
- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee
(RNG) รุ่น 1/2554
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- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
รุ่น 3/2554
- ประกาศนียบัตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554
- ประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 11/2554
- ประกาศนียบัตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
รุ่น 13/2554
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554
- ประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่น 3/2552
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 3/2547
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 40/2547
- ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 8/2547
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่น 6/2551
วันที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัทฯ

23 พฤษภาคม 2543

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ

15 ปี 4 เดือน

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริ ษัท อีโค เอ็นเนอร์ ยี กรุ๊ป คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
- กรรมการและที่ปรึกษา บริ ษัท ไทยมาร์ ท คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
- กรรมการ บริ ษัท คอร์ แวค (ประเทศไทย) จํากัด

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน

- ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท ไทยมาร์ ท คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด

การถือหุ้นในบริ ษัทฯ

ไม่มี

สัดส่ วนของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2558

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

12 ครัง้ จาก 12 ครัง้
16 ครัง้ จาก 16 ครัง้
12 ครัง้ จาก 12 ครัง้

• คุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้ องไม่มีธุรกิจ หรื อส่วนร่ วมในการบริ หารงาน หรื อมีผลประโยชน์ เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดย
อิสระของตน โดยบริ ษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติที่เข้ มกว่าประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวัน ที่ 15 ธั นวาคม 2551 และที่แก้ ไขเพิ่มเติ มรวมถึงประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เรื่ อง
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทั ้งนี ้ ให้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย (ข้ อนีท้ างบริ ษัทฯ ได้ กําหนด
นิยามและคุณสมบัติเข้ มกว่าประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่กําหนดไม่เกินร้ อยละ 1)
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
3. ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมายในลัก ษณะที่ เ ป็ น บิ ด า มารดา คู่ ส มรส
พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอ
ให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตัง้
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และ
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันแต่งตั ้ง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การ
เกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้องกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตัง้
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั ้งขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถื อหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของ
จํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีธุรกิจหรื อส่วนร่วมในการบริ หารงาน หรื อมีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่
ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็ นได้ อย่างเป็ นอิสระ โดยไม่คํานึ งถึงผลประโยชน์ ใด ๆ ที่เกี่ ยวกับทรั พย์ สินหรื อ
ตําแหน่งหน้ าที่ และไม่ตกอยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ ไม่สามารถแสดงความเห็นได้
ตามที่พงึ จะเป็ น
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เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2559
• ชื่อผู้สอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี
1.

นางสาวรัตนา จาละ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ

2.

นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรื อ

3.

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิว์ าณิชย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951

แห่งบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
• ข้ อมูลประวัตโิ ดยสังเขปของผู้สอบบัญชี จํานวน 3 คน มีดังนี ้
ชื่อ :

นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734

อายุ :

50 ปี

วุฒกิ ารศึกษา :

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตําแหน่ งของผู้สอบบัญชีในสํานักงาน :

หุ้นส่วน

ประสบการณ์ การตรวจสอบ :

-

บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เมืองไทย ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ :

นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

อายุ :

44 ปี

วุฒกิ ารศึกษา :

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตําแหน่ งของผู้สอบบัญชีในสํานักงาน :

หุ้นส่วน

ประสบการณ์ การตรวจสอบ:

-

ชื่อ :

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951

อายุ :
วุฒกิ ารศึกษา :

44 ปี
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิตด้ านการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตําแหน่ งของผู้สอบบัญชีในสํานักงาน :

หุ้นส่วน

ประสบการณ์ การตรวจสอบ :

-

บริ ษัท ราชธานี ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
บริ ษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท สินมัน่ คงประกันภัย จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยรี ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 5
• ค่ าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)

สําหรับงบการเงินปี 2559 บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2559 เป็ น
จํานวนเงิน 900,000 บาท ซึง่ จํานวนเงินเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2558
•

ค่ าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริ ษัทฯ ไม่มีคา่ บริ การอื่นที่จ่ายให้ กบั ผู้สอบบัญชี

•

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย
บริ ษั ทร่ ว ม ผู้บริ หาร ผู้ถื อ หุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ ยวข้ อ งกับบุคคลดังกล่า ว และมี ความเป็ นอิ ส ระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงิน

•

จํานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชีให้ บริษัทฯ
ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ ทัง้ 3 คน ได้ รับแต่งตังและมี
้
จํานวนปี ที่สอบบัญชี ดังนี ้
รายนาม
1. นางสาวรัตนา
2. นางสาวสมใจ

ได้ รับการแต่ งตัง้ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จาละ
คุณปสุต

3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิว์ าณิชย์

จํานวนปี ที่สอบบัญชีให้ บริษัท

ปี 2546 - ปี 2553 และ

5

ปี 2556 - ปี 2558

3

ปี 2558

-

-

-

•

การเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่ อย
ผู้สอบบัญชีบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย

•

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจ
ต่าง ๆ ของบริ ษัทในกลุ่มธนชาตเป็ นอย่างดี รวมทัง้ ผลงานที่ผ่านมามีคุณ ภาพและเชื่ อ ถือ ได้ จึงมี มติให้ เสนอผู้ส อบบัญ ชี ข อง
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย

•

การอนุญาตจากธนาคารแห่ งประเทศไทย (“ธปท.”)
ผู้สอบบัญชีที่เสนอจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก ธปท. ซึง่ ธปท. ได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว
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คําชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้ าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559
1. การมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ได้ กําหนดไว้ 3 แบบ ดังนี ้



แบบ ก. – เป็ นแบบทัว่ ไปที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน แบบมอบฉันทะนี ้เป็ นการมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ ทกุ ประการตามที่ผ้ รู ับมอบฉันทะเห็นสมควร



แบบ ข. – เป็ นแบบที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและชัดเจน ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกที่จะระบุให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ ทกุ ประการตามที่ผ้ รู ับมอบฉันทะเห็นสมควร หรื อ
ระบุให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามทีผ่ ้ มู อบฉันทะกําหนดแยกเป็ นแต่ละวาระอย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะก็ได้



แบบ ค. – เป็ นแบบที่กําหนดสําหรับผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.มาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการใช้ หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. หรื อ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลด ได้ ที่เว็บไซต์ : www.thanachart.co.th
โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ ว่าจะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น หรื อจะมอบฉันทะให้
กรรมการบริ ษัทฯ (ตามรายชื่อกรรมการที่บริ ษัทฯ กําหนด) ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแทน ดังนี ้
1. การมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
- ผู้มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วน พร้ อมจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการลงทะเบียนก่อนเข้ าประชุมตามที่ระบุในหัวข้ อ “3. ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดง
เอกสารดังต่ อไปนี้ในการลงทะเบียนก่ อนเข้ าประชุม”
- ผู้รับมอบฉันทะต้ องนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้ า
ประชุม
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2. การมอบฉันทะให้ กรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ ดังต่ อไปนี ้
ชื่อ-สกุล
1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

ตําแหน่ ง

อายุ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ที่อยู่

67

เลขที่ 377 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 12
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุ งเทพมหานคร 10600

(กรรมการอิสระ)
2. นายธีรพจน์ วัชราภัย

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

62

เลขที่ 249 ซอยโรจนา ถนนสุขมุ วิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร 10110

3. นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์

รองประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง และกรรมการผู้จดั การใหญ่
(กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)

65

เลขที่ 45/2 ซอยสายลม 1 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร 10400

กรรมการดังรายนามข้ างต้ นมีส่วนได้ เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ
- ในการมอบฉันทะให้ กรรมการบริ ษัทฯ สามารถระบุชื่อกรรมการบริ ษัทฯ ทัง้ 3 คนได้ โดยโปรดระบุชื่อและรายละเอียด
ของกรรมการบริ ษัทฯ เรี ยงลําดับตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เนื่องจากในกรณีที่กรรมการในลําดับที่ 1 ที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เลือกไว้ ไม่สามารถ
เข้ าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้ าประชุมได้ 1 คน (ตามลําดับถัดไปที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เลือกไว้ ) จะเป็ นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้ าประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้ อมจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
กับการลงทะเบียนก่อนเข้ าประชุมตามที่ระบุในหัวข้ อ “3. ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่ อไปนี้ในการลงทะเบียนก่ อน
เข้ าประชุม” โดยใส่ซองบริ การธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้ อมนี ้ ปิ ดผนึกส่งทางไปรษณี ย์ถึงบริ ษัทฯ ที่ “สํานักเลขานุการองค์กร” ก่อนวัน
ประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุ ณาส่งภายในวันที่ 30 มีนาคม 2559)
2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเข้ าประชุม
บริ ษัทฯ จะเริ่ มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิ ดรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่ มการประชุม
มากกว่า 1 ชั่วโมง โดยมีเจ้ าหน้ าที่รองรับการตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมอย่างชัดเจน โดยจะเริ่ มเปิ ดรั บ
ลงทะเบียน ตังแต่
้ เวลา 12.00 นาฬิกา เป็ นต้ นไป ณ ห้ องรอยัล ออคิด บอลรู ม ชัน้ 2 รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ ส
เลขที่ 2 ถนนเจริ ญกรุ ง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร ตามขันตอนการเข้
้
าร่ วมประชุมและแผนที่ปรากฏในหนังสือ
เชิญประชุมฉบับนี ้แล้ ว
ในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็ วและถูกต้ อง โดยจะใช้
ระบบบาร์ โค้ ดในการลงทะเบียน ดังนัน้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือ
มอบฉั นทะซึ่งได้ พิมพ์ บ าร์ โค้ ดไว้ ในหนั งสื อมอบฉั นทะ แบบ ข . ที่บริ ษัทฯ จัดส่ งมาพร้ อมหนั งสือบอกกล่ าวเชิญ ประชุ ม
มาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั อากรแสตมป์ไว้ ณ จุดตรวจหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออํานวย
ความสะดวก กรณีที่หนังสือมอบฉันทะไม่ได้ ปิดอากรแสตมป์
3. ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่ อไปนีใ้ นการลงทะเบียนก่ อนเข้ าประชุม (แล้ วแต่ กรณี)
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณี มาประชุมด้ วยตนเอง ให้ ติดต่อ จุดลงทะเบียน และยื่ นเอกสารที่มีบาร์ โค้ ดพร้ อมแสดงเอกสารแสดงตนที่
หน่วยงานราชการออกให้ ซึง่ ปรากฏรู ปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ ใบขับขี่
หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
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1.2 กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึง่ ได้ กรอกข้ อมูลถูกต้ องครบถ้ วน และ
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
ข) สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้ างต้ น ซึ่งลงนามรั บรอง
สําเนาถูกต้ อง โดยผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น)
ค) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 พร้ อมสําเนาเอกสารดังกล่าวของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่ง
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิตบิ ุคคล
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความ
แสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิตบิ คุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
ค) สําเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึง่
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้แทนนิตบิ คุ คล
ง) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 พร้ อมสําเนาเอกสารดังกล่าวของผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ ลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิตบิ ุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้ นําความในข้ อ 1. และข้ อ 2. มาใช้ บงั คับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรื อผู้เข้ าประชุมซึ่งมิได้ มีสัญชาติไทยหรื อซึ่งเป็ น
นิตบิ คุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ภายใต้ บงั คับดังต่อไปนี ้
ก) หนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลนัน้ อาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนันตั
้ งอยู
้ ่หรื อ
โดยผู้มีอํานาจตามกฎหมายของประเทศที่นิตบิ คุ คลตังอยู
้ ่ก็ได้ ทังนี
้ ้ จะต้ องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิตบิ คุ คล ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทน
นิตบิ คุ คล และเงื่อนไขหรื อข้ อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
ข) เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ูแทน
นิตบิ คุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคําแปล
4. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
 การออกเสียงลงคะแนน
(1) ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง ทังหุ
้ ้ นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ
(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โปรด
ยกมือขึ ้น
o หากมีผ้ ูถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ูถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง และ
ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ แจกให้ ก่อนเข้ าประชุม และประธานฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่นําบัตรลงคะแนนของ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิได้ ลงลายมือชื่อในบัตร หรื อลงมติ
มากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือในที่ประชุมจะถือว่ามีมติให้ อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
o หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ อนุมตั ิตามที่ประธานฯ เสนอ
ให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทําเครื่ องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้ แล้ วว่า ประสงค์จะลงมติไม่เห็น
ด้ วยหรื องดออกเสียงประการใด ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงดังกล่าวนัน้ ในการลงมติ
ในแต่ละวาระไว้ ด้วยแล้ ว
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o ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องดังกล่าว
เว้ นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ออกเสียงลงคะแนนได้ โดยไม่มีข้อห้ าม
(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทนและให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริ ษัทฯ จะนําการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ ล่วงหน้ าในขณะที่ผ้ รู ับมอบฉันทะลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่
ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนําคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ มา
รวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
(4) ในการเลือกตังกรรมการ
้
อาจใช้ วธิ ีออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลคราวละคน หรื อคราวละหลายคนรวมกัน
เป็ นคณะ หรื อด้ วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วย
คะแนนที่มีตาม (1) ทังหมดจะแบ่
้
งคะแนนเสียงแก่คนใดหรื อคณะใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
 การนับผลการลงคะแนน
1. บริ ษัทฯ ใช้ ระบบบาร์ โค้ ด ในการนับคะแนนเสียง
2. การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริ ษัทฯ จะนําคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ แก่ผ้ รู ับ
มอบฉันทะที่บริ ษัทฯ บันทึกไว้ ล่วงหน้ าในขณะที่ผ้ รู ับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้ าประชุม ที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง
มาหักออกจากจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ที่มาประชุมในแต่ละวาระ ทังนี
้ ้ คะแนนที่เหลือถือว่าลงมติเห็นด้ วย
3. ประธานฯ จะประกาศให้ ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
สิ ้นสุดลง โดยรายงานจํานวนเสียงที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
4. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็ นเสียงชี ้ขาดได้ แม้ ว่าจะมิได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ก็ตาม

หน้ าที่ 48

ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559
ผูโต๊้ ถือะลงทะเบี
หุ้น ยน
ผู้รับมอบฉันทะ

มาด้ วยตนเอง

โต๊ ะตรวจเอกสารสําหรับผู้รับมอบฉันทะ
แสดงเอกสารแสดงตนและหนังสือมอบฉันทะ

แสดงเอกสารส่วนบุคคล

ตรวจเอกสารส่วนบุคคลและตรวจหนังสือมอบฉันทะ
โต๊ ะลงทะเบียน (เริ่ มเวลา12.00 นาฬกิ า)
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้ าห้ องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม (เวลา 14.00 นาฬิกา)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ
กรณีที่มีผ้ ตู ้ องการออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ
“งดออกเสียง” ในวาระนัน้ ๆ ให้ กรอกบัตร
ลงคะแนนพร้ อมลงลายมือชื่อและยกมือ
เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนและสรุ ปผล
ลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุ ปผลลงคะแนน
ต่อที่ประชุม
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ข้ อบังคับบริษัทฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การโอนหุ้น
ข้ อ 14.

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริ ษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้ เป็ นการชัว่ คราว แต่จะไม่เกิน 21 วันก่อนวัน
ประชุม โดยจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวัน
เริ่ มงดรับลงทะเบียนการโอน

ข้ อ 15.

บริ ษัทอาจงดรั บลงทะเบียนโอนหุ้นไว้ เป็ นการชั่วคราว เพื่อกําหนดสิทธิต่าง ๆ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น เช่น สิทธิในการรั บเงินปั นผล
สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็ นต้ น

กรรมการ
ข้ อ 16.

กรรมการของบริ ษัทจะมีจํานวนเท่าใด ให้ เป็ นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน
กรรมการจะถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ต้ องเป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร

ข้ อ 17.

การเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทให้ กระทําโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ในการเลือกตังกรรมการอาจใช้
้
วธิ ีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรื อคราวละหลายคน
รวมกันเป็ นคณะ หรื อด้ วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้น
ต้ องออกเสียงด้ วยคะแนนที่มีตาม (1) ทังหมด
้
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรื อคณะใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ใช้ เสียงข้ างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมเป็ น
ผู้ออกเสียงชี ้ขาด

ข้ อ 18.

ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนันพ้
้ นจากตําแหน่ง ถ้ าจํานวนกรรมการที่
จะพ้ นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งได้ พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ ใช้ จํานวนที่ใกล้ เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3
หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ การพ้ นจากตําแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปี ที่ 1 และปี ที่ 2 ให้ ใช้ วิธีจับ
ฉลาก ส่วนในปี ต่อ ๆ ไป ให้ กรรมการซึง่ อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้พ้นจากตําแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่
ในตําแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็ นจํานวนมากกว่าจํานวนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่งในคราวนัน้ ให้ กรรมการดังกล่าวพ้ น
จากตําแหน่งโดยใช้ วธิ ีจบั ฉลาก
กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งด้ วยเหตุดงั กล่าวอาจได้ รับเลือกตังให้
้ กลับเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้

ข้ อ 23.

กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บําเหน็จ โบนัสหรื อผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึง่ อาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์
และจะกําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยง
และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทซึง่ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ในอันที่จะได้ รับ
ค่าตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท

ข้ อ 30.

คณะกรรมการมี อํ า นาจแต่ง ตัง้ กรรมการจํ า นวนหนึ่งตามที่ เห็น สมควรให้ เป็ นคณะกรรมการบริ หารและในจํ า นวนนี ใ้ ห้
คณะกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการบริ หาร โดยให้ มีอํานาจหน้ าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริ ษัทตามที่คณะกรรมการ
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มอบหมาย และให้ ก รรมการผู้ จัด การใหญ่ เ ป็ นกรรมการบริ ห ารโดยตํ า แหน่ ง และให้ ค ณะกรรมการมี อํ า นาจแต่ ง ตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นได้ ตามที่เห็นสมควร
กรรมการบริ หาร และ/หรื อ กรรมการที่ได้ รับแต่ง ตังให้
้ อ ยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นมี สิทธิได้ รับค่าตอบแทน และ/หรื อ
บําเหน็ จตามที่ ที่ป ระชุม คณะกรรมการกํ า หนด แต่ทัง้ นี ไ้ ม่ กระทบกระเทือ นสิท ธิ ข องกรรมการดังกล่า วในอัน ที่จ ะได้ รั บ
ค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้ อบังคับนี ้ในฐานะกรรมการ
ให้ คณะกรรมการบริ หารจัดให้ มีหรื อเรี ยกประชุมได้ ตามที่จะเห็นสมควรและให้ นําข้ อ 27. ข้ อ 28. และ ข้ อ 29. มาใช้ บงั คับโดย
อนุโลม
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 32.

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี ้ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มี
หุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว
ด้ วย
ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้ อ 33.

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั ต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ทีผ่ ่านมา
(2) อนุมตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) อนุมตั จิ ดั สรรเงินกําไร
(4) เลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัท

ข้ อ 34.

ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเรื่ องใดเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องนัน้ ๆ (ถ้ ามี) และรายละเอี ยดที่เกี่ยวข้ องตามสมควรและจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น และ
นายทะเบียนพร้ อมกับเอกสารที่เกี่ ยวข้ อ งไม่น้อยกว่า 7 วันก่อ นวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้ อ 35.

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยทําเป็ น
หนังสือตามแบบที่กฎหมายกําหนด และให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรื อผู้ซงึ่ ประธานกรรมการกําหนด
ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้ าประชุม

ข้ อ 36.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่า
กึง่ หนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดแล้
้
วแต่จํานวนใดจะน้ อยกว่ากัน และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ถ้ าการนันได้
้ ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนัน้
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มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 37.

ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม

ข้ อ 38.

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุม
(ถ้ ามี) และให้ การประชุมดําเนินไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมให้ เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ

ข้ อ 39.

การวินิจฉัยชี ้ขาดหรื อลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้
จะกระทําด้ วยวิธีใดให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
เป็ นเสียงชี ้ขาดได้ แม้ วา่ จะมิได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทก็ตาม
ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องดังกล่าว
เว้ นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ออกเสียงลงคะแนนได้ โดยไม่มีข้อห้ าม

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 42.

ให้ บริ ษัททํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน พร้ อมกับจัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและรับรองปี ละ 2 ครัง้ ครัง้ แรกสําหรับงวด
เวลา 6 เดือนแรกของปี สิ ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถนุ ายน และครัง้ ที่สองสําหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปี สิ ้นสุดเพียงวันที่ 31
ธันวาคม
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับงวดระยะเวลาสิ ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ให้ คณะกรรมการนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ประจําปี ในปี ถัดไป

ข้ อ 43.

บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนที่กฎหมายกําหนด

ข้ อ 44.

บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วน โดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ให้ ผ้ ถู ือหุ้น โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็
ได้ ถ้ าบริ ษัทยังจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ หรื อได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้ แล้ ว

ข้ อ 45.

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไรพอ และสมควรที่จะ
ทําเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวัลเฉพาะกาลแก่กรรมการ ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนดเมื่อปรากฏว่างบดุล
และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับงวดระยะเวลาสิ ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถนุ ายน ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ ว และบริ ษัทมี
กําไรพอและสมควรที่จะทําเช่นนัน้
เงินกําไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปั นผลที่จ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อเหลือจากการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล (ถ้ ามี)
ให้ จัดสรรเป็ นเงินสํารองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรื อจัดสรรเป็ นทุนสํารองเพื่อเป็ นเงินกองทุนของ
บริ ษัทต่อไป

ข้ อ 46.

การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการมีมติแล้ วแต่กรณี

ข้ อ 48.

ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สินและหนี ้สินของบริ ษัท และ
มีหน้ าที่เข้ าร่ วมและชี ้แจงให้ ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน และ
ปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัทแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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แผนที่รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ ส
แผนที่สถานที่จดั ประชุม
ณ ห้ องรอยัล ออคิด บอลรู ม ชัน้ 2 รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ ส เลขที่ 2 ถนนเจริ ญกรุ งซอย 30
แขวงสีพ่ ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2266-0123
• แผนที่ การเดินทางไป รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ ส

1. เดินทางโดยรถไฟฟ้ า (บีทีเอส) ลงสถานีตากสิน แล้ วใช้ บริ การเรื อของโรงแรม ส่งถึงท่าเรื อของโรงแรม บริ การตังแต่
้
เวลา 09.00 นาฬิกา - 22.00 นาฬิกา ออกทุก ๆ ครึ่งชัว่ โมง
2. เดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง
- สาย 36, 93, ปอ.36 และ 93
- รถตู้อนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ ถึง ท่าเรื อสีพ่ ระยา หรื อ รถตู้สะพานใหม่ ถึง ท่าเรื อสีพ่ ระยา
3. รถยนต์สว่ นบุคคล
- ให้ มาทางเส้ นทาง ถ.พระราม 4 แล้ วเลี ้ยวเข้ า ถ.สีลม หรื อ ถ.สุรวงศ์ ก็ได้ ตรงไปสุดถนน จะเชื่อมต่อกับ ถ.เจริ ญกรุง
เลี ้ยวขวา รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ ส จะอยูซ่ อยเจริ ญกรุง 30
- ถ้ าใช้ เส้ นทาง ถ.เจริ ญกรุง ให้ มาที่ ซอยเจริ ญกรุง 30
- ถ้ ามาลงทางด่วน หัวลําโพง จะเป็ นสุดทางของ ถ.พระราม 4 ให้ เลี ้ยวซ้ ายเข้ า ถ.มหาพฤฒาราม แล้ วตรงมาสุดถนน
เลี ้ยวขวาตรงบริ เวณคอสะพานแล้ วรี บชิดซ้ ายเข้ าตรงซอย “โรงควบคุมคุณภาพนํ ้าสี่พระยา” ตรงบริ เวณนัน้ จะเป็ นเส้ นเดินทาง
รถทางเดียว (One Way) ผ่านหน้ าอาคารริ เวอร์ ซิตี ้ แล้ วเลี ้ยวขวาเข้ าโรงแรมได้ เลย
หมายเหตุ จอดรถได้ ที่อาคารของโรงแรมและที่อาคารริเวอร์ ซิตี ้ (ในกรณีจอดที่ ริ เวอร์ ซิตี ้ นําบัตรจอดรถมาประทับตราที่งาน
ประชุมได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย)
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เส้ นทางหนีไฟ
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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 2559)
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 2016 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)
,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559
ในวันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หองรอยัล ออคิด บอลรูม ชั้น 2 รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด ทาวเวอรส เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง
ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on 5 April 2016 at
14:00 hours, at Royal Orchid Ballroom, 2th floor, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, 2 Charoen Krung Road, Soi 30, Siphya, Bangrak, 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 2558
To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 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 2
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2558
Agenda No. 2
To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company’s business operations in 2015
เสนอเพื่อทราบไมมีการลงมติ
For acknowledgement without approval
..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 3
Agenda No. 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
To approve the statements of financial position and statements of comprehensive income for the year ended 31 December 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 4
Agenda No. 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 และจายเงินปนผล
To approve the allocation of the profit for the performance of the year 2015 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 2558 และขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2559
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 2015 operating results, and to approve the
level of remuneration of the Board of Directors in 2016
วาระที่ 5.1
พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2558
Agenda No. 5.1 To approve the performance allowance for the Board of Directors for 2015 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 2559
To approve the level of remuneration of the Board of Directors in 2016

 (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 นายบันเทิง ตันติวทิ
Mr. Banterng Tantivit
 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

6.2 นายวิชิต ญาณอมร
Mr. Vichit Yanamorn
 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

6.3 นายสมเกียรติ ศุขเทวา
Mr. Somkiat Sukdheva
 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 7
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2559
Agenda No. 7
To consider the appointment of the auditor and determine the audit fee for 2016
 (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
Agenda No. 8

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
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
เอกสารแสดงตนที่หนวยงานราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายของผูเขารวมประชุม พรอมสําเนาเอกสารแสดงตนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองของผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะ
(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 and proxy holder (in case the participant is a proxy holder).
ข) ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล
b) For shareholder who is the juristic person
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคและมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ซึ่งเปนผูถือหุนพรอมสําเนาเอกสารแสดงตนที่หนวยงานราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูแทนนิติบุคคลที่ลงนามในสําเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ และของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตองแลว รวมถึงเอกสารแสดงตนของผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม
A photocopy of the Certificate of Incorporation of the juristic person shareholder which is certified a true copy by the juristic person’s representative and states that the
juristic person’s representative signed on the proxy form is authorized by the juristic person shareholder; a photocopy of the identification document issued by state agency
bearing photograph of the juristic person’s representative who sign on the photocopy of the Certificate of Incorporation which is certified a true copy; and the identification
document of the proxy holder issued by the state agency bearing the photograph of the proxy holder who is authorized to attend the meeting which is certified a true copy,
must be presented at the meeting.
(โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในคําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขาประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
2559)
(Please see the additional information in the Notice of 2016 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 2559 ในวันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หองรอยัล ออคิด บอลรูม ชั้น 2
รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด ทาวเวอรส เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2016 on 5 April 2016 at 14:00 hours, at Royal Orchid
Ballroom, 2th floor, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, 2 Charoen Krung Road, Soi 30, Siphya, Bangrak, 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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