ข้ อมูลสาคัญที่ผ้ ถู อื หุ้นควรทราบ

กาหนดการที่เกี่ยวข้ 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
 มอบฉันทะในจานวนหุ้นที่ถือทังหมดไม่
้
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะได้
ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการลงทะเบียน โปรดนาหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.”) จึงมีข้อจากัด
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
หน้ า
หนังสือบอกกล่ าวเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560

1

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 (ฉบับร่าง)
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1_เอกสารแนบ 1)
 ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2557-2559
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4_เอกสารแนบ 2)
 รายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ข้ อมูลการจัดสรรเงินบาเหน็จ
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5_เอกสารแนบ 3)
 ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีอ่ อกตามวาระเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้
เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6_เอกสารแนบ 4)
 ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7_เอกสารแนบ 5)

9
29
30
32

37

เอกสารชีแ้ จงเกี่ยวกับการเข้ าประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
 คาชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้ าประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน
 ข้ อมูลของกรรมการที่บริ ษัทเสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ
 ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุม
 ข้ อบังคับบริ ษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุม
 แผนทีส่ ถานที่จดั ประชุม
 เส้ นทางหนีไฟ
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
เอกสารที่ส่งมาด้ วย
1. รายงานประจาปี และงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบซีดี
2. สรุปงบการเงิน การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ ประจาปี 2559
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ พิมพ์บาร์ โค้ ดสาหรับผู้ถือหุ้นแต่ละราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ สานักเลขานุการองค์กร
โทรศัพท์ 0-2217-8000 ต่อ 3008-3012 โทรสาร 0-2217-8312

40
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44
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48
49
50

หนังสือบอกกล่ าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ที่ ธช.สลอ. 017/2560

วันที่ 17 มีนาคม 2560

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้
เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14:00 นาฬิกา 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 โดยมี
ระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 และได้ จดั ทารายงาน
การประชุม ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กาหนด รวมทังได้
้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 19 เมษายน 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับ
ดังกล่าว
การลงมติ

วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 33(1) ซึ่ ง ก าหนดให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจ าปี
พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา โดยรายละเอียด
ได้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี 2559 (ในรู ปแบบแผ่นซีดี) ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมหนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว ซึง่ ได้ เปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็ นควรรายงานผลการดาเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในรอบปี ที่ ผ่า นมาให้ ผ้ ูถือ หุ้น รั บทราบดัง รายละเอี ย ด
ที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2559

หน้ าที่ 1

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ
ข้ อ 33(2) และข้ อ 42 กาหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องมีการจัดทางบดุลและงบกาไรขาดทุน ณ วั นสิ ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริ ษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยต้ องจัด
ให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับ
ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงฐานะการเงิ นและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2559
ทังนี
้ ้ งบการเงินดังกล่าวได้ ผา่ นการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทฯ
รวมถึงได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จพร้ อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ฉบับดังกล่าวได้ รวมไว้ ในรายงานประจาปี
2559 (ในรู ปแบบแผ่นซีดี) พร้ อมนี ้ได้ แนบสรุ ปงบการเงิน พร้ อมคาอธิ บายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ส่งมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
การลงมติ

วาระที่ 4

วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559 และจ่ ายเงินปั นผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 33(3) กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี จะต้ องพิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรเงินกาไร และตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กับข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 43 กาหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีทนุ สารองคิดเป็ นร้ อยละ 10 ครบถ้ วนตามที่
กาหนดไว้ ในกฎหมายแล้ ว บริ ษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกาไรสุทธิ ดงั กล่าวไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
และข้ อบังคับอีกแต่อย่างใด
ทัง้ นี ้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้ การจ่ายเงิ น ปั นผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้
จ่ายเงินปั นผล โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ หุ้น ซึ่งบริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิประจาปี
2559 จากผลการดาเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิ จการจานวน 1,659,316,893.07 บาท และจาก
ผลการดาเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวมจานวน 6,012,724,760.05 บาท และยังมี
ก าไรสะสมจ านวนหนึ่ง บริ ษั ท ฯ จึ ง สามารถจ่ า ยเงิ น ปั น ผลได้ ซึ่ง บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการพิ จ ารณา
จ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวรวมถึงความเพียงพอ
ของเงินกองทุน

หน้ าที่ 2

โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ได้ มีมติให้ จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึง่ จ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกาไรสุทธิ ประจาปี 2559 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจาก
บริ ษัทฯ มีทนุ สารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
2. รั บ ทราบการจ่ า ยเงิ น ปั นผลระหว่า งกาลในอัต ราหุ้น ละ 0.80 บาท เป็ นจ านวนเงิ น ที่ อ นุมัติ จ่ า ย
932,103,762.40 บาท ซึง่ จ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
3. เห็นควรเสนอที่ประชุ มผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิ นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท เป็ นจานวนเงิ นที่อ นุมัติจ่า ย 1,398,155,643.60 บาท ซึ่งการ
จ่ายเงินปั นผลครัง้ นี ้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็ นจานวน
เงินที่อนุมตั ิจ่าย 932,103,762.40 บาท รวมเป็ นจานวนเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายของปี 2559 ทังสิ
้ ้น
ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 2,330,259,406.00 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 140.43 ของ
กาไรสุทธิปี 2559 จากผลการดาเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้ อยละ 38.76 จากผลการ
ดาเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม (จานวนเงินปั นผลที่แสดงมีฐานการคานวณจาก
จานวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 1,165,129,703 หุ้น ซึ่งจานวนหุ้นที่จ่ายปั นผลดังกล่าวได้ หกั
จานวนหุ้นสามัญที่บริ ษัทฯ ซื ้อคืนและยังมิได้ จาหน่ายจานวน 41,350,000 หุ้น ตามโครงการซื ้อหุ้นคืน
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2558)
โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และให้ รวบรวมรายชื่ อ
ผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ทังนี
้ ้ เงินที่จ่ายปั นผลนามาจากกาไรสะสมที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลได้ ตามวิธีการคานวณที่กาหนดไว้ ในประมวลรัษฎากร
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทฯ จะพิจารณาถึง
ผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน
การลงมติ

วาระนีต้ ้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

หน้ าที่ 3

วาระที่ 5

รั บทราบรายงานค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่ อย พิจารณาอนุ มัติเงินบาเหน็จกรรมการ
บริ ษัทฯ จากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2559 และขออนุ มัติค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการ
ชุดย่ อย ประจาปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี น โยบายและหลัก เกณฑ์ ใ ห้ ค่ า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ต่าง ๆ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบตั ิ ให้ เป็ นไปตามความ
คาดหวัง ของผู้มี ส่ว นได้ เ สีย กลุ่ม ต่า ง ๆ และเป็ นไปตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ง บริ ษั ท ฯ
ต้ องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม รวมทังมี
้ นโยบายที่จะกาหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการแต่ล ะคนที่ ส ะท้ อ นภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ โดยเปรี ย บเที ย บค่ า ตอบแทนใน
อุตสาหกรรมเดียวกันพร้ อมกับมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี ทังนี
้ ้ ได้ กาหนดให้ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารไม่ได้ รับค่าตอบแทนสาหรับ
การดารงตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
สาหรั บ ปี 2560 คณะกรรมสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน ได้ พิ จ ารณาทบทวนค่า ตอบแทนจ่ า ยแก่
กรรมการในคณะกรรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ตามหลัก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และมี ม ติ เ สนอ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาปรับรู ปแบบการเสนอขออนุมตั ิค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริ ษัทฯ และ
ค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการชุดย่อย เสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณา ดังนี ้
1. รับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ในปี 2559 และอัตราค่าตอบแทน
ในปั จจุบนั ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
2. พิจารณาอนุมตั ิเงินบาเหน็จกรรมการบริ ษัทฯ ในอัตราร้ อยละ 1.00 ของเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายให้ แก่
ผู้ถือหุ้น คิดเป็ นเงินจานวน 23,302,594.06 บาท โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณาจัดสรร
3. พิจาณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ดังนี ้
อัตราค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการชุดต่ าง ๆ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
(เท่ากับที่จา่ ยในปั จจุบนั )
คณะกรรมการตรวจสอบ

ตาแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

หน้ าที่ 4

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน: คน)
100,000
50,000
60,000
40,000

ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครัง้ : คน)
50,000
25,000
30,000
20,000

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการชุดต่ าง ๆ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
(เท่ากับที่จา่ ยในปั จจุบนั )
หมายเหตุ

การลงมติ

ตาแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน: คน)
30,000
20,000
30,000
20,000

ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครัง้ : คน)
20,000
15,000
30,000
20,000

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง จ่ายให้ แก่กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารเท่านัน้
2. เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั แิ ล้ ว จะมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป

วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อ บังคับของบริ ษัท ฯ ข้ อ 17-18
กาหนดไว้ ว่า การเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทฯ ให้ กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการขณะนันพ้
้ นจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการที่จะ
พ้ นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งได้ พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ ใช้ จานวนที่ใกล้ เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3 โดยให้ กรรมการ
ซึง่ อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้พ้นจากตาแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่ นตาแหน่งมานาน
เท่า ๆ กัน เป็ นจานวนมากกว่าจานวนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งในคราวนัน้ ให้ กรรมการดังกล่าว
พ้ น จากต าแหน่ง โดยใช้ วิธี จับ สลาก กรรมการซึ่ง พ้ น จากตาแหน่ง ด้ วยเหตุดังกล่าวอาจได้ รับ เลือกตัง้
ให้ กลับเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีจานวน 9 คน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 จานวน 3 คน โดยกรรมการที่อยูใ่ นวาระนานที่สดุ 3 คน ที่ออกตามวาระมีดงั นี ้

1. 1. นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ ห าร ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และกรรมการผู้จดั การใหญ่ (กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)
2. 2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ)
3. 3. นายธีรพจน์ วัชราภัย

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

หน้ าที่ 5

โดยตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษัท ฯ ข้ อ 33(4) ก าหนดให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้นประจ าปี จะต้ อ งเลือ กตัง้
กรรมการบริ ษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
เพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2559 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามา ดังนัน้
คณะกรรมการบริ ษั ทฯ (กรรมการที่ ออกตามวาระไม่ร่ว มการพิ จารณาและลงมติ สาหรั บ ตนเอง) โดย
การเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาตามนโยบาย และแนวทาง
การสรรหาที่ ก าหนด โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมของโครงสร้ างและองค์ ป ระกอบโดยรวมของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมในการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่าง
ครบถ้ วน และได้ พิจารณาถึงการปฏิบตั ิหน้ าที่ในช่วงการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการ
ชุดย่อยที่ผ่านมา เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระ กลับเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป ดังนี ้
1. นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์
2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
3. นายธีรพจน์ วัชราภัย
สาหรับนางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็ นเวลา 16 ปี 11 เดือน
(นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560) และหากได้ รับตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดารงตาแหน่งกรรมการต่อเนื่องจานวน 19 ปี 11 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทฯ
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่านางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ เป็ น
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ และปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด อีกทังยั
้ งให้ ความเห็น
โดยยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสาคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตังเป็
้ นกรรมการต่อไป
ซึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ให้ ความเห็นชอบการแต่งตังทั
้ ง้ 3 คน เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ แล้ ว
ทังนี
้ ้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ เลือกตังแล้
้ ว คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติให้ กรรมการทัง้ 3 คน ดารง
ตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปด้ วยจนกว่าคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะมีมติเปลีย่ นแปลง
การลงมติ

วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

หน้ าที่ 6

วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 33(5) กาหนด
ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ ได้ พิจารณาข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี ้
1. พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยให้
1) นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
2) นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรื อ
3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951
ทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริ ษัทฯ ประจาปี 2560
โดยผู้สอบบัญชี ทงั ้ 3 คน ที่เสนอมีรายชื่ อปรากฏเป็ นผู้สอบบัญชี ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และมี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ที่ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนด ซึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว
2. พิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 900,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชี
ในปี 2559
การลงมติ

วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5
วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

นอกจากวาระที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ กาหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 แล้ ว บริ ษัทฯ
ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 แต่ปรากฏว่า
เมื่ อ พ้ นก าหนดเวลาดัง กล่า วแล้ ว ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นเสนอเรื่ อ งเป็ นวาระการประชุ ม เข้ ามาแต่ อ ย่ า งใด
อย่างไรก็ตาม กรณีผ้ ถู ือหุ้นจะเสนอเรื่ องให้ ที่ประชุมพิจารณาในเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ใน
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ก็จะต้ องเข้ าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึง่ บัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถือหุ้น
ซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ ทงั ้ หมด จะขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้ เปิ ดวาระนี ้ไว้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และ/หรื อแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ โดยไม่มีการ
ลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิ ดการพิจารณาและลงมติ จะต้ องเข้ าตามเงื่อนไขของกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ที่กล่าวข้ างต้ น

หน้ าที่ 7

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น และเพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมเป็ นไป
ด้ วยความสะดวกรวดเร็ ว ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะโปรดนาหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ ลงทะเบียนใน
วันประชุมแต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้ อมูลในหนังสือมอบฉันทะของท่านพร้ อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ ซองธุรกิจตอบรับที่แนบ
มาพร้ อมนี ้ ส่งกลับมายังบริ ษัทฯ ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุ ณาส่ งภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560) จักขอบพระคุณ
เป็ นอย่างยิ่ง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 225 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560
อนึ่ ง ท่ า นสามารถส่ ง ค าถาม ล่ ว งหน้ าที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ระเบี ย บวาระการประชุ ม ครั ง้ นี ม้ ายั ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท ทางอี เ มล
panupan@thanachart.co.th หรื อทางไปรษณีย์มาที่ สานักเลขานุการองค์กร บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) ชัน้ 17 เลขที่ 444
อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรื อทางโทรสาร 0-2217-8312 โดยระบุที่อยู่
เบอร์ โทรศัพท์ ที่บริ ษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)

(นายภาณุพนั ธุ์ ตวงทอง)
เลขานุการบริ ษัท
โดยคาสัง่ ของคณะกรรมการ
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ จะเผยแพร่ หนังสือ บอกกล่าวเชิญ ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ
ที่ www.thanachart.co.th ตังแต่
้ วนั ที่ 3 มีนาคม 2560
2. บริ ษัทฯ จะเริ่ มรั บลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น ตังแต่
้ เวลา 12:00 นาฬิกา เป็ นต้ นไป และมีอาหารรั บรองผู้เข้ าร่ วมประชุม
ระหว่างเวลา 12:00 นาฬิกา ถึงเวลา 14:00 นาฬิกา
3. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2559 แบบรู ปเล่ม กรุ ณากรอกรายละเอียดในเว็บไซต์บริ ษัทฯ (www.thanachart.co.th)
หัวข้ อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
สานักเลขานุการองค์ กร
นายภาณุพนั ธุ์ ตวงทอง
นางสาวมนาพันธ์ ปลอดภัย
นางประไพพักตร์ ชุมพลวงศ์

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

หน้ าที่ 8

เอกสารแนบ 1
-ฉบับร่ างเอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2559
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
ณ ห้ องรอยัล ออคิด บอลรูม ชัน้ 2 รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ ส
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุ ง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา
องค์ ประชุ ม ณ เวลา 14.02 นาฬิกา มีผ้ ูถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง จานวน 525 ราย รวมจานวนหุ้นได้
13,109,394 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จานวน 1,441 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 614,349,058 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้น
ทังสิ
้ ้น 1,966 ราย รวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 627,458,452 หุ้น ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 49.1034 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมดจ
้
านวน 1,277,829,703 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุม
บันทึกเพิ่ มเติ ม: มี ผูถ้ ื อหุ้น 2 รายที ่เป็ นบุคคลที ่เกี ่ยวข้องกันตามเกณฑ์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”)
กาหนด ถือหุ้นรวมกันเกิ นร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที ่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ เป็ นจานวน 5,531,430 หุ้น
ซึ่ ง ธปท. อนุญาตให้ใช้สิทธิ ลงคะแนนเสี ยงได้รวมกันไม่ เกิ นร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที ่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริ ษัทฯ ดังนัน้ จานวนหุ้นที ่ประธานที ่ประชุมรายงานตอนเปิ ดประชุม จะสามารถออกเสี ยงได้ในแต่ละวาระรวมเป็ น
จานวน 621,927,022 เสียง
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายบันเทิง
2. นายศุภเดช

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตันติวิท
พูนพิพฒ
ั น์

ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ ห าร ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ย ง และกรรมการผู้ จั ด การใหญ่
(กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)
นางศิริเพ็ญ
สีตสุวรรณ
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
นายสมเกียรติ
ศุขเทวา
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หารความเสี่ยง
(กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
นายธีรพจน์
วัชราภัย
กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
นายวิชิต
ญาณอมร
กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน และ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ รองประธานกรรมการบริ ห าร และรองประธาน
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง (กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)
นายสมเจตน์
หมูศ่ ิริเลิศ
กรรมการ กรรมการบริ ห าร กรรมการบริ ห ารความเสี่ยง และ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ (กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับร่ าง9. นายทวีศกั ดิ์

ศักดิ์ศิริลาภ

กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)

เปิ ดประชุ ม นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุมได้ กล่าวเปิ ดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อเวลา 14.02 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยพิจารณาเรี ยงตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ ว
โดย ประธานที่ประชุม แต่งตังให้
้ คุณภาณุพันธุ์ ตวงทอง เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้จดบันทึกการประชุม
หลังจากนันขอให้
้
เลขานุการบริ ษัทกล่าวแนะนากรรมการบริ ษัท ฯ และผู้บริ หาร ตลอดจนชีแ้ จงรายละเอียดวิธีการ
ดาเนินการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
เลขานุการบริษัท ได้ เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครัง้ นี ้ มีกรรมการบริ ษั ทฯ เข้ าร่ วมประชุม
ทังสิ
้ ้นจานวน 9 ท่าน เข้ าประชุมครบทุกท่าน ซึ่งในจานวนนี ้รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยได้ แนะนากรรมการบริ ษัทฯ เป็ นรายบุคคล
และเรี ยนชี แ้ จงเพิ่มเติมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ นี ไ้ ด้ มีผ้ ูบริ หารสายการเงิ นของบริ ษัทฯ และผู้บริ หารของ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) เข้ าร่ วมประชุมด้ วย ได้ แก่ ผู้บริ หารสายกลยุทธ์ การเงิน ผู้บริ หาร
ธุรกิจลูกค้ ารายใหญ่ 2 ผู้บริ หารธุรกิจลูกค้ าขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้บริ หารเครื อข่ายลูกค้ ารายย่อยและธุรกิจขนาด
เล็ก ผู้บริ หารธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ และในวันนี ้ คุณรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชี จากสานักงานสอบบัญชี ที่ทาการสอบ
บัญชีบริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุม่ ก็ได้ เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ด้ วย ดังนัน้ หากในระหว่างการประชุมท่านผู้ถือหุ้นประสงค์
จะให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้สอบบัญชีตอบชี ้แจงข้ อซักถามก็สามารถดาเนินการได้
หลังจากนัน้ ได้ ขอให้ เจ้ าหน้ าที่ของโรงแรมเรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงเส้ นทางหนีไฟกรณีที่เกิดเหตุฉกุ เฉินหรื อ
เพลิงไหม้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และได้ ขอเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการ
ประชุมครัง้ นี ้ด้ วย โดยคุณประชา ใจดี ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
เสียงในครัง้ นี ้ พร้ อมทังได้
้ ชี ้แจงรายละเอียดวิธีการดาเนินการประชุมให้ ทราบ สรุปได้ ดงั นี ้
 บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนนไว้ ให้ กบั ทุกท่านเพื่อความสะดวกในการใช้ สิทธิการออกเสียงลงมติ
ในการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ท่านได้ รับจะแบ่ง เป็ นวาระต่าง ๆ รวมทัง้ หมด 10 บัตร ซึ่งฝ่ ายจัดการได้ พิมพ์
รายละเอียดไว้ ในบัตรแล้ ว สาหรับวาระที่ 2 เป็ นการเสนอรายงานเพื่อให้ ที่ประชุมรับทราบเท่านันจึ
้ งไม่มีบตั รลงคะแนน
 ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นชี ้แจงหรื อคาถาม กรุณาแจ้ งชื่อและนามสกุล
เพื่อให้ ผ้ จู ดบันทึกการประชุม ได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ ถกู ต้ อง
 การออกเสียงลงมติ สาหรับท่านที่ประสงค์จะใช้ สิทธิลงมติ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ในวาระใด
กรุณากรอกมติของท่านพร้ อมลงนามไว้ ในบัตร เมื่อเรี ยบร้ อยแล้ วโปรดยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บและรวบรวมคะแนน
ดังกล่าว โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิได้ ลงลายมือชื่อในบัตร หรื อลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็ น “บัตรเสีย” และ
ไม่นามานับเป็ นฐานคะแนนเสียง ยกเว้ น วาระที่ 5 จะนับรวมเป็ นฐานในการคานวณคะแนนเสียงด้ วย
 สาหรับท่านที่มีมติ “เห็นด้ วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริ ษัทฯ จะนาคะแนนเสียงที่มีมติไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมในแต่ละวาระนัน้ ได้ จานวน
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับร่ างเท่าใดจะถือเป็ นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบด้ วย ทังนี
้ ้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงการลงมติในแต่ละวาระไว้
อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะด้ วย
 ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอดาเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน
เมื่อการรวมคะแนนเป็ นที่เรี ยบร้ อยก็จะกลับมารายงานผลให้ ทราบเป็ นรายวาระไป
หลังจากการชี ้แจงดังกล่าวข้ างต้ น ประธานที่ประชุมจึงขอเข้ าสูก่ ารพิจารณาตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้
ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2558

ประธานที่ประชุม ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจาเป็ นต้ องเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาความถูกต้ อง
ร่วมกัน โดยรายละเอียดของร่างรายงานการประชุม ได้ จดั พิมพ์ไว้ ในเล่มหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้ า ที่ 8 ถึงหน้ าที่
33 โดยขอเสนอรั บรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้ อมสอบถามว่ามีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดมีความประสงค์ จะขอแก้ ไข
รายงานการประชุมในจุดใดบ้ างหรื อไม่ หากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีประเด็นชี ้แจงหรื อคาถาม กรุ ณาแจ้ งชื่อและนามสกุล
เพื่อให้ ผ้ จู ดบันทึกการประชุม ได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ ถกู ต้ อง
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานที่ประชุม จึง
เสนอให้ ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
บันทึกเพิ่มเติม หลังจากเปิ ดประชุมจนถึงเวลาลงมติ วาระที ่ 1 มี ผถู้ ือหุน้ มาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
เพิ่ มจานวน 107 ราย เป็ นจานวน 10,917,034 หุน้ ทาให้มีจานวนผูถ้ ือหุน้ ทีล่ งทะเบียนเข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้ น 2,073 ราย
รวมเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิ้ น 638,375,486 หุน้
ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดงั นี ้
เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสียจานวน

632,730,456

เสียง

0

เสียง

111,600

เสียง

2,000

เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2558

ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2558 ที่ผา่ นมา ต่อที่ประชุม
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 นี ้ เป็ นการรายงานผลการดาเนินงานจาก
คณะกรรมการ ซึง่ ได้ จดั เตรี ยมการนาเสนอไว้ ในรู ปแบบของวีดิทศั น์ ความยาวประมาณ 10 นาที โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับร่ างพิจารณารายละเอียดในรายงานประจาปี 2558 ซึง่ ได้ จดั ทาเป็ นแผ่นซีดีสง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุม
บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์
“เรามี ก าไรสุ ท ธิ เติ บโตขึ้ น จากปี ก่ อ น ฐานรายได้ ร วมปรั บ ตัว เพิ่ ม ขึ้ น ในขณะที ่ ห นี ้ ส งสัย จะสู ญ
จากการดาเนิ นงานปกติ ปรับตัวลดลง อัตราส่วนสารองต่อสิ นเชื ่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ปรับตัวดี ขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญ ทีส่ าคัญเงิ นกองทุนของธนาคารธนชาตเติ บโตขึ้นอีกอย่างแข็งแกร่ งมาอยู่ระดับแนวหน้าของธนาคารพาณิ ชย์
พร้อมรองรับการเติ บโตในอนาคตอย่างมัน่ คง
ปี ที ่ผ่า นมา ธนาคารธนชาตและบริ ษัทย่อย ซึ่ งเป็ นธุรกิ จหลักของกลุ่มธนชาต ก้าวหน้าอย่ างต่อเนื ่อง
ทุกด้าน กาไรสุทธิ เติ บโต 4 ไตรมาสติ ดต่อกัน เป็ นจานวน 10,743 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 821 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.27
ฐานรายได้รวมปรับตัวเพิ่ มขึ้ นจากการเติ บโตของรายได้ดอกเบี ้ยสุทธิ และรายได้ที่มิใช่ ดอกเบี ้ย รวมถึ งการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สาหรับคุณภาพสิ นทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นอย่างมี นยั สาคัญ ส่งผล
ให้สินเชื ่อด้อยคุณภาพปรับตัวลดลงจานวน 11,080 ล้านบาท หรื อลดลงถึ ง 1 ใน 3 ของยอดสิ นเชื ่อด้อยคุณภาพ
เมื ่อสิ้ นปี 2557
อัตราส่วนสิ นเชื ่อด้อยคุณภาพต่อสิ นเชื ่อรวม (NPL Ratio) ลดลงจากร้อยละ 4.09 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.84
อัตราส่วนสารองต่อสิ นเชื ่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ปรับเพิ่ มขึ้ นอย่างมี นยั สาคัญจากร้อยละ 85.52 มาอยู่ที่
ร้อยละ 119.42 ใกล้เคียงกับค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิ ชย์ ในขณะทีเ่ งิ นกองทุนของธนาคารธนชาตเติ บโต
ขึ้ นจากร้ อยละ 15.83 มาอยู่ที่ร้อยละ 17.92 ถื อเป็ นระดับแนวหน้าของธนาคารพาณิ ชย์ สามารถรองรับความเสีย่ ง
ต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม สร้างความมัน่ ใจในการเติ บโตที ่มนั่ คงของกลุ่มธนชาตในอนาคต และที ่น่ายิ นดี คือ ธนาคาร
ธนชาตสามารถด ารงสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งเพื ่อ รองรั บ สถานการณ์ ด้ า นสภาพคล่ อ งที ่มี ค วามรุ น แรง ( Liquidity
Coverage Ratio – LCR) ตามเกณฑ์ Basel III ได้เกิ นกว่าร้อยละ 100 สูงกว่าเกณฑ์ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ที ่ร้อยละ 60 แสดงถึ งความพร้อมก่อนการมี ผลบังคับใช้ในปี 2559 ซึ่ งจะสร้ างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าทุกรายได้เป็ น
อย่างดี
เหตุการณ์สาคัญของกลุ่มธนชาตในปี 2558
1. ธนาคารธนชาตซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่ อยของทุนธนชาตได้ดาเนิ น การจาหน่า ยหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แ ก่
ผู้ถือหุ้นของธนาคารตามสัดส่วนจานวนหุ้นที ่ผู้ถือหุ้นแต่ ละรายถื ออยู่ เพื ่อเป็ นการทดแทนการไถ่ ถอนหุ้นกู้ Hybrid
Tier I และเพือ่ ปรับโครงสร้างเงิ นกองทุนของธนาคารให้แข็งแกร่ งขึ้ น โดยธนาคารได้รับชาระเงิ นค่าหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
รวม 5,512 ล้านบาท ทาให้ธนาคารมี ทุนที ่ชาระแล้วทัง้ สิ้ นจานวน 60,649 ล้านบาท ซึ่ งเงิ นที ่ได้รับจากการเพิ่ มทุน
ดังกล่าว ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กบั เงิ นกองทุนชัน้ ที ่ 1 ของธนาคาร
2. ธนาคารธนชาตประสบความสาเร็ จในการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิ เพือ่ นับเป็ นเงิ นกองทุน
ประเภทที ่ 2 ตามเกณฑ์ Basel III มูลค่ารวมทัง้ สิ้ น 7,000 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการช่วยเสริ มสร้างความมัน่ คงทางการเงิ น
และเป็ นรากฐานทีแ่ ข็งแกร่ งสาหรับรองรับการขยายตัวในอนาคตต่อไป
3. บริ ษัท สคิ บ จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อยของธนาคารธนชาตได้จดทะเบี ยนเสร็ จการชาระ
บัญชี กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว และธนาคารมี ผลขาดทุนทางภาษี จากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ส่งผลให้ธนาคาร
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับร่ างไม่มีภาระภาษี ในปี 2558 และได้นาผลประโยชน์ทางภาษี เกื อบทัง้ หมดมาพิ จารณาตัง้ สารองส่วนเพิ่ ม เพือ่ สร้างความ
แข็งแกร่ งให้ธนาคาร
สถานการณ์ ในปี นี ้ คาดว่ าธนาคารพาณิ ชย์ ไทยจะมี การเติ บโตของสิ นเชื ่อไม่ มากนักหากเที ยบกับปี
ทีผ่ ่านมา ปั จจัยบางส่วนมาจากสิ นเชื ่อธุรกิ จจากการใช้จ่ายของภาครัฐ ขณะทีส่ ิ นเชื ่ อรายย่อยจะชะลอตัวจากมาตรการ
ลดความเสี ่ยงต่าง ๆ ที ่เข้มงวดมากขึ้ น ธุรกิ จธนาคารพาณิ ชย์ ไทยจะเผชิ ญความท้าทายในหลายด้าน เช่ น การใช้
อิ นเทอร์ เน็ตเพือ่ ทาธุรกรรมออนไลน์ของลูกค้าจะมี การเติ บโตอย่างรวดเร็ ว การเพิ่ มบทบาทของผูใ้ ห้บริ การทางการเงิ นที ่
ไม่ ใช่ สถาบันการเงิ น (Non-Bank) โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง การพัฒนาโครงสร้างระบบการชาระเงิ นแบบอิ เล็กทรอนิ กส์
แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ซึ่ งจะนามาสู่การเป็ นสังคมเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ (Cashless Society)
ในอนาคต
กลุ่มธนชาตเตรี ยมพร้อมรองรับทุกความท้าทาย เพือ่ เพิ่ มความสามารถในการแข่งขัน โดยให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาระบบงานโครงสร้างพืน้ ฐานและกระบวนการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพและสามารถประสานการทางาน
ร่ วมกันได้ดียิ่งขึ้ น การพัฒนาบุคลากรโดยการปลูกฝั งทัศนคติ และยกระดับความรู้ ความสามารถ ในการทางานของ
พนักงานทุกระดับ ให้สามารถเลื อกสรรผลิ ตภัณฑ์ แ ละบริ การที ่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ที ่สาคัญคื อการ
พัฒนารู ปแบบการให้บ ริ ก ารและผลิ ตภัณฑ์ เพื ่อรองรับธุ รกรรมด้านดิ จิ ตอลแบงกิ้ ง (Digital Banking) ได้อ ย่ า ง
เต็มรู ปแบบ
ด้านภารกิ จต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม เรายังคงสานต่อการรณรงค์ ส่งเสริ มเอกลักษณ์ วฒ
ั นธรรมไทยและ
ศาสนา จนได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร จากกระทรวงวัฒนธรรม ประจาปี พ.ศ. 2558 การเปิ ดช่ องทางให้ลูกค้าบริ จาค
ผ่านโครงการสะพานบุญ ตลอดจนการปรับกระบวนการทางานเพือ่ ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทีน่ ่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ ง คือ บริ ษัทในกลุ่มธนชาตรวม 12 บริ ษัท ได้รบั มอบตราสัญลักษณ์ CAC จากโครงการแนวร่ วม
ปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ซึ่ งแสดงเจตนารมณ์ ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
ทีส่ าคัญคือ การจัดทาโครงการ Rethink “คิ ดใหม่ ใช้เงิ นเป็ น เห็นความสุข” เพือ่ รณรงค์สร้างจิ ตสานึกให้คนไทยฉุกคิ ด
และปรับเปลีย่ นพฤติ กรรมการใช้เงิ นให้พอดี กบั รายได้ของตนเองสร้างวิ นยั ทางการเงิ นเพือ่ ความสุขในชี วิตอย่างมัน่ คง
ซึ่ งจะเป็ นรากฐานทีแ่ ข็งแกร่ งให้เศรษฐกิ จไทยเติ บโตอย่างยัง่ ยืนต่อไป”
สาหรับวาระนี ้ทุกท่านก็ได้ รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ แล้ ว และเนื่องจากวาระนี ้เป็ นการเสนอ
เพื่อทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรื อข้ อซักถาม ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรวบรวมไว้ เพื่อ
เสนอในวาระต่อ ๆ ไป
วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ส าหรั บ ปี สิ น้ สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2558

ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้นาเสนอในวาระนี ้
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 3 นี ้ มีรายละเอียดค่อนข้ างมาก เพื่อความสะดวก
ในการทาความเข้ าใจของผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ ขอนาเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ผ่านวีดิทศั น์ความยาวประมาณ 13 นาที เพื่ออธิบายฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับร่ างของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึ่งได้ จัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทังฉบั
้ บที่มีการปรั บปรุ งในปี
2557 และฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ ในปี 2558 มาถือปฏิบตั ิ โดยในภาพรวม ณ ปี 2558 สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย มีจานวนลดลงจากปี ก่อนตามภาวะเศรษฐกิ จที่ชะลอตัว แต่ในขณะที่กาไรสุทธิ ปรั บเพิ่มขึน้ จากปี ก่อน
ตามรายละเอียดในรายงานประจาปี 2558 โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ ว
บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์
“คณะกรรมการขอนาเสนอแก่ทีป่ ระชุมเพือ่ การพิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ สิ้ นสุด วันที ่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตแล้ว โดยพิ จารณาจาก
งบการเงิ น รวมของบริ ษัท ทุน ธนชาต จากัด (มหาชน) งบการเงิ นรวมนี ้สะท้อนถึ ง ผลการดาเนิ น งานของบริ ษัท ฯ
และบริ ษัทย่อยในกลุ่มธนชาต ได้แก่ ธนาคารธนชาต และบริ ษัทย่อยอื ่น ตามที ่ปรากฏในรายงานประจาปี ซึ่ งได้จดั ส่ง
ให้แก่ท่านผูถ้ ือหุน้ แล้ว
ในการพิ จารณางบการเงิ นมี ประเด็นสาคัญทีจ่ ะขอชี ้แจงดังต่อไปนี ้
 งบการเงิ นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับปรับปรุงปี
2557 และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิ ชาชี พบัญชี ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ในปี 2558 มาถื อปฏิ บตั ิ โดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นดังกล่าวได้ จัดทาขึ้นเพือ่ ให้มีเนือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ อย่างไร
ก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นบางฉบับมี การเปลี ่ยนแปลงหลักการสาคัญ ซึ่ งการเปลี ่ยนแปลงดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างมี สาระสาคัญต่องบการเงิ นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยสามารถสรุปได้ดงั นี ้
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 19 ฉบับปรับปรุง 2557 เรื ่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน กาหนดให้รับรู้
รายการกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยในกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จอื ่น ในขณะ ที ่
จากเดิ มบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยรับรู้รายการดังกล่าวในกาไรขาดทุน (ดังปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 26
และข้อ 42)
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที ่ 13 เรื ่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม กาหนดแนวทางเกี ่ยวกับ
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นทางการเงิ น และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี ่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังกล่าว
(ดังปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 52.4)
รายการทีส่ าคัญในปี 2558
ในระหว่างปี 2558 บริ ษัท สคิ บ จากัด (มหาชน) เดิ มชื ่อ ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ น
บริ ษัทย่อยของธนาคารธนชาต ได้ชาระบัญชี เสร็ จสิ้ น ส่งผลให้ธนาคารธนชาตมี ผลขาดทุนทางภาษี จากเงิ นลงทุน ใน
บริ ษัทย่อยดังกล่าว ทาให้ในปี 2558 ธนาคารไม่มีภาระภาษี เงิ นได้นิติบคุ คล ดังนัน้ ธนาคารจึ งได้พิจารณาตัง้ สารอง
ส่วนเพิ่ มเพือ่ เพิ่ มความแข็งแกร่ งให้กบั ธนาคาร
โดย ณ สิ้ นปี 2558 ธนาคารมี ผลขาดทุนทางภาษี คงเหลื อ จานวน 25,326 ล้านบาท ซึ่ งจะสิ้ นสุด
ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ทางภาษี ภายในปี 2563
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การพิ จารณางบแสดงฐานะการเงิ นรวมของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมี สินทรัพย์ รวมเท่ากับ 997,581 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อน 28,049 ล้านบาท
หรื อลดลงร้อยละ 2.7 โดยมี รายการสาคัญ ได้แก่
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ นสุทธิ เท่ากับ 58,138 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 7,900 ล้านบาท
หรื อลดลงร้อยละ 12 ตามการบริ หารสภาพคล่อง เงิ นลงทุนสุทธิ เท่ากับ 184,562 ล้านบาท เพิ่ มขึ้นจากปี ก่อน 22,244
ล้านบาท หรื อเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 13.7 จากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิ สาหกิ จ เงิ นให้สินเชื ่อแก่ลูกหนี ้ เท่ากับ
714,628 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 41,028 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 5.4 ส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของสิ นเชื ่อเช่าซื ้อ
ตามภาวะตลาดรถยนต์ทีย่ งั คงชะลอตัว
ด้านหนีส้ ิ น
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมี หนีส้ ิ นรวม ณ สิ้ นปี 2558 เท่ากับ 886,258 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 35,096
ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 3.8 โดยมี รายการสาคัญได้แก่
เงิ นรับฝาก มี จานวน 669,454 ล้านบาท ลดลงจานวน 27,495 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 3.9 ทัง้ นี ้
เป็ นการปรับโครงสร้ างเงิ นฝากและการบริ หารต้นทุนทางการเงิ นให้สอดคล้องกับการชะลอตั วลงของเงิ นให้สินเชื ่อ
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงิ นกู้ยืมมี จานวน 84,929 ล้านบาท ลดลง 13,489 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ13.7ส่วนใหญ่
เกิ ดจากธนาคารธนชาตซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อยมี การไถ่ถอนหุ้นกู้และหุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ ในระหว่างปี 2558 และได้ออกตราสาร
ด้อยสิ ทธิ เพือ่ นับเป็ นเงิ นกองทุนประเภทที ่ 2 ตามเกณฑ์ Basel lll จานวน 7,000 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของมี จานวน
ทัง้ สิ้ น 111,323 ล้านบาท เพิ่ มขึ้นจากปี ก่อน 7,047 ล้านบาท หรื อเพิ่ มขึ้นร้อยละ 6.8 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่ มขึ้นของ
กาไรจากการดาเนิ นงานของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยสาหรับปี 2558 จานวน 5,436 ล้านบาท ในขณะที ่มีการจ่ ายเงิ น
ปั นผลจานวน 2,022 ล้านบาท รวมทัง้ มี การซื ้อหุน้ คืนในระหว่างปี จานวน 1,400 ล้านบาท และส่วนได้เสียที ่ไม่มีอานาจ
ควบคุมเพิ่ มขึ้น 5,726 ล้านบาท
การพิ จารณางบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
ในปี 2558 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมี กาไรสุทธิ ตามงบการเงิ นรวม เท่ากับ 11,060 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น
จานวน 624 ล้านบาท หรื อเพิ่ มขึ้นร้อยละ 6 โดยเป็ นกาไรส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษัทฯ จานวน 5,436 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจากปี
2557 จานวน 316 ล้านบาท หรื อเพิ่ มขึ้นร้อยละ 6.2 โดยรายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญมี ดงั นี ้
1. รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
ในปี 2558 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมี รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ จานวน 27,730 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 265 ล้าน
บาท หรื อเพิ่ มขึ้นร้อยละ 1 เมื ่อเทียบกับปี ก่อน โดยรายได้ดอกเบี ้ย มี จานวน 48,640 ล้านบาท ลดลง 4,300 ล้านบาท
หรื อลดลงร้อยละ 8.1 จากปี ก่อน เป็ นไปตามทิ ศทางอัตราดอกเบีย้ ในตลาดทีล่ ดลง และปริ มาณเงิ นให้สินเชื ่อทีล่ ดลง
สาหรับค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ในปี 2558 มี จานวน 20,910 ล้านบาท ลดลง 4,565 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้ อยละ 17.9 จากปี ก่ อน โดยมี สาเหตุหลักมาจากการบริ หารต้นทุนเงิ นฝากของธนาคาร ประกอบกับการส่งผ่าน
ผลกระทบการลดลงของดอกเบีย้ นโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิ น
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บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมี รายได้ที่มิใช่ดอกเบี ้ย เท่ากับ 12,474 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 31 ล้านบาท หรื อ
เพิ่ มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 0.2 ประกอบด้วยรายการทีส่ าคัญ ได้แก่
 กาไรสุทธิ จากเงิ นลงทุน เท่ากับ 1,956 ล้านบาท เพิ่ มขึ้นจากปี ก่อน 858 ล้านบาท หรื อเพิ่ มขึ้ น
ร้อยละ 78.1 จากการขายพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี ภ้ าคเอกชน
 รายได้จากการรับประกันภัย /ประกันชี วิตสุทธิ จานวน 2,043 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 332 ล้านบาท
หรื อเพิ่ มขึ้นร้อยละ 19.4 ส่วนใหญ่เพิ่ มขึ้นจากธุรกิ จประกันภัยที ่มีการเติ บโตขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง
 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ มี จานวน 5,465 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 455 ล้านบาท
หรื อลดลงร้อยละ 7.7 โดยมี สาเหตุหลักมาจากรายได้ค่านายหน้าจากธุรกิ จหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ
 กาไรสุทธิ จากธุรกรรมเพื ่อค้าและปริ วรรตเงิ นตราต่ างประเทศมี จานวน 742 ล้านบาท ลดลง
560 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 43 ส่วนใหญ่เกิ ดจากกาไรจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนลดลงจาก
ปี ก่อน
3. ค่าใช้จ่ายจากการดาเนิ นงานอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนิ นงานอื ่น ๆ มี จานวน 20,319 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจากปี ก่อน 489 ล้านบาท
หรื อเพิ่ มขึ้นร้อยละ 2.5 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิ่ มขึ้นของค่าตอบแทนพนักงานและจากการตัง้ ประมาณการหนีส้ ิ น
ของความเสียหายทีอ่ าจเกิ ดขึ้นจากคดีความ
4. ค่าใช้จ่ายหนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
ในปี 2558 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่ อยมี หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า จานวน
8,600 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 1,516 ล้านบาท หรื อเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 21.4 จากปี ก่ อน ซึ่ งได้รวมการตัง้ สารองส่วนเพิ่ มเพื ่อ
ความแข็งแกร่ งของธนาคารจานวน 2,216 ล้านบาท
5. ภาษี เงิ นได้
ในปี 2558 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มี ภาษี เงิ นได้จานวน 225 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อนจานวน
2,333 ล้านบาท ส่วนใหญ่ เกิ ดจากธนาคารธนชาต ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อยไม่ มีภาระภาษี เงิ นได้นิติบุคคล ตามที ่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น
จากการประสานความร่ วมมื อที ่มีประสิ ทธิ ภาพของทุกบริ ษัท ภายใต้กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ นของธนชาต
ส่งผลให้ผลประกอบการของบริ ษัทย่อยทุกบริ ษัท มี การเติ บโตอย่างแข็ งแกร่ ง และมัน่ คง ผลการดาเนิ นงานปี 2558
ของบริ ษัทย่อยทีส่ าคัญ ดังแสดงหน้าจอ
ทัง้ นี ้ ขอให้ผถู้ ือหุน้ พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสิ้ นสุด ณ วันที ่ 31
ธันวาคม 2558 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ซึ่ งได้จดั ส่งให้แก่ท่านผูถ้ ือหุน้ แล้ว”
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(หน่วย: ล้านบาท)

บริ ษัทย่อย

สัดส่วนการถือหุน้
ทางตรง/ทางอ้อม
(ร้อยละ)

กาไรสุทธิ สาหรับปี
2558

2557

10,743
11,452
1,117
488
(18)
320
749
50
69

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

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จากัด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊ กซ์ จากัด

50.96
50.96
50.96
50.96
38.22
33.22
100.00
83.44

ภายหลังจากการนาเสนอวีดิ ทศั น์ คุณศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วีดิทศั น์ที่ได้ นาเสนอ
ผ่านไปนัน้ ได้ อธิ บายฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2558 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยู่ใน
รายงานประจาปี กับสรุปงบการเงินและคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานประจาปี 2558
ทีส่ ง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ ว โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นนี ้ ได้ จัดทาขึ ้นอย่างถูกต้ องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งเป็ นที่รับรองกันทัว่ ไป
โดยได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมถึง ได้ ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นว่างบการเงินได้ จัดทาโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จากนัน้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ นซั ก ถาม / แสดงคว ามคิ ด เห็ น โดยในวาระนี จ้ ะมี ผ้ ู สอบบั ญ ชี
จากสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ช่วยตอบคาถามให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วย ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น
คุณศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติ ว าระที ่ 1 จนถึ ง เวลาลงมติ ว าระที ่ 3 มี ผู้ถื อหุ้นมาลงทะเบี ย น
เข้าร่ วมประชุมเพิ่ มจานวน 179 ราย เป็ นจานวน 2,313,277 หุ้น ทาให้มีจานวนผูถ้ ื อหุ้นที ่ลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุม
ทัง้ สิ้ น 2,252 ราย รวมเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิ้ น 640,688,763 หุน้
ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดงั นี ้
เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสียจานวน

627,178,383

เสียง

0

เสียง

7,976,950

เสียง

2,000

เสียง

หน้ าที่ 17

เอกสารแนบ 1
-ฉบับร่ างมติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยให้
อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558 และจ่ ายเงินปั นผล

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ที่ได้ ชีแ้ จงให้
ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแล้ วนัน้ และจากข้ อ มูลที่แสดงไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเชิ ญประชุม
โดยในปี 2558 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จานวน 2,193,823,313.26 บาท และกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของ
บริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม จานวน 5,436,576,699.28 บาท และยังมีกาไรสะสมจานวนหนึ่ง บริ ษัทฯ จึงสามารถ
จ่ายเงินปั นผลได้ และบริ ษัทฯ มีทนุ สารองตามกฎหมายครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็ น
ทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับอีกแต่อย่างใด ซึง่ คณะกรรมการ
ได้ พิจารณาแล้ วจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา ดังนี ้
1. รับทราบการไม่จดั สรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2558 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจาก
บริ ษัทฯ มีทนุ สารองตามกฎหมายครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
2. ขอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ จากกาไรสะสมที่เสียภาษี ในอัตรา
ร้ อยละ 30 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท
โดยตามข้ อมู ล ในหนั ง สื อ บอกกล่ า วเชิ ญ ประชุ ม ได้ แสดงจ านวนเงิ น ที่ อ นุ มั ติ จ่ า ย เป็ นจ านวน
1,281,642,673.30 บาท การจ่ายเงินปั นผลครัง้ นี ้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการอนุมตั ิจ่าย
ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็ นจานวนเงิน 815,590,792.10 บาท จะรวมเป็ นจานวนเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายของปี 2558
ทังสิ
้ ้นในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็ นจานวนเงินที่อนุมตั ิจ่าย 2,097,233,465.40 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 95.60 ของ
กาไรสุทธิปี 2558 จากผลการดาเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้ อยละ 38.58 จากผลการดาเนินงานส่วนที่
เป็ นของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม สาหรับสถิติการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา จากผลการ
ดาเนินงานปี 2556 ถึง 2558 ก็ได้ จัดทาตารางเปรี ยบเทียบให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านได้ พิจารณาแล้ ว ดังที่ปรากฏในหนังสือ
บอกกล่าวเชิญประชุมหน้ าที่ 34
หากได้ รับอนุมัติจ ากที่ ประชุมผู้ถื อหุ้นแล้ ว ก็ จ ะก าหนดรายชื่ อผู้ถือ หุ้นที่ มีสิทธิ รับเงิ น ปั น ผล ในวัน ที่
19 เมษายน 2559 และให้ รวบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติห ลัก ทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่ อผู้ถือหุ้น ในวันที่
20 เมษายน 2559 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
จากนัน้ ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม /
แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติ ว าระที ่ 3 จนถึ ง เวลาลงมติ ว าระที ่ 4 มี ผู้ถื อหุ้นมาลงทะเบี ย น
เข้าร่ วมประชุมเพิ่ มจานวน 36 ราย เป็ นจานวน 34,658 หุ้น ทาให้มีจานวนผูถ้ ื อหุ้นที ่ลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้ น
2,288 ราย รวมเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิ้ น 640,723,421 หุน้

หน้ าที่ 18

เอกสารแนบ 1
-ฉบับร่ างผลการลงมติวาระที่ 4 มีดงั นี ้
เห็นด้ วยจานวน

635,183,591

เสียง

ไม่เห็นด้ วยจานวน

400

เสียง

งดออกเสียงจานวน

6,000

เสียง

บัตรเสียจานวน

2,000

เสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558 เป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมาย และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท และให้ ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลตามกาหนดการที่เสนอ
วาระที่ 5

รั บ ทราบรายงานค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ฯ และกรรมการชุ ด ย่ อ ย พิ จ ารณ าอนุ มั ติ
เงินบาเหน็ จกรรมการบริ ษัทฯ จากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2558 และขออนุ มัติวงเงิน
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2559

ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ คุณธีรพจน์ วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน เป็ นผู้นาเสนอในวาระนี ้
คุ ณ ธี รพจน์ วั ช ราภัย เรี ยนแจ้ งต่อ ที่ ประชุมว่า ด้ ว ยคณะกรรมการบริ ษัท ฯ โดยการเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย
เป็ นประจาทุกปี และเห็นสมควรให้ มีการรายงานค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี ที่ผ่านมา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการเป็ นประจ าทุก ปี โดยได้ ร ายงานการจ่ า ยค่า ตอบแทนที่ ได้ จ่ า ยให้ แ ก่ ค ณะกรรมการทุก คณะในปี 255 8
ให้ ที่ประชุมทราบ ดังนี ้
 ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ ซึง่ จัดสรรจากวงเงินที่ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิไว้ จานวน 11,000,000 บาท โดย
จานวนที่จ่ายออกจริ งเท่ากับ 8,807,142.86 บาท ซึง่ เป็ นไปตามจานวนครัง้ ที่กรรมการเข้ าร่วมประชุม
 จ านวนค่ า ตอบแทนที่ จ่ า ยแก่ ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอื่ น ๆ ทัง้ ปี 2558 มี จ านวนรวมเท่ า กั บ
3,560,857.14 บาท
 ตารางแสดงจานวนค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกชุดที่จ่ายในปี 2558
และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2558 และปั จจุบนั รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หน้ าที่ 35
ส่วนค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2558 ดูได้ จากรายงานประจาปี หน้ าที่ 98 ถึงหน้ าที่ 100
ซึง่ เป็ นการรายงานเพื่อทราบไม่มีการลงมติ และนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้ รายงานไปแล้ วนัน้ บริ ษัทฯ ไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทน และ/หรื อ สิทธิประโยชน์อื่นใดในลักษณะที่มิใช่คา่ ตอบแทนตามปกติให้ แก่กรรมการ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติเห็นชอบตามข้ อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่จ่ายแก่คณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งเป็ นประจาทุกปี โดยจาก
การพิจารณาเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั ตามที่แสดงอยูบ่ นจอ โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน
หน้ าที่ 19

เอกสารแนบ 1
-ฉบับร่ าง11,000,000 บาท ตามที่ได้ รั บอนุมัติจ ากผู้ถื อหุ้นเมื่อ ปี 2558 โดยเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ค่า ตอบแทนกรรมการ
ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีการปรับเพิ่มตามบทบาทความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้น และค่าเงินเฟ้ อ จึงพบว่าวงเงินที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นยังเหมาะสมอยู่
สาหรั บเรื่ องเงิ นบาเหน็จ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ ว ขอเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินบาเหน็จแก่กรรมการ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2558 ในอัตราร้ อยละ 1
ของเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายแก่ผ้ ูถือหุ้น ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ กาหนดไว้ โดยให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณาจัดสรรแก่กรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป
โดยตามข้ อมูลในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ปี นี ้เงินปั นผลที่เสนอให้ จา่ ยแก่ผ้ ถู ือหุ้นรวมเป็ นจานวนเงิน
2,097,233,465.40 บาท ดัง นัน้ จ านวนเงิ น บ าเหน็ จ ที่ ข อเสนอจ่ า ยแก่ ก รรมการทัง้ คณะ จึ ง เป็ นเงิ น จ านวน
20,972,334.65 บาท
รายละเอียดของการจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการจากผลการดาเนินงานปี 2556 ถึง ปี 2558 ปรากฏใน
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้ าที่ 36
หลัง จากนัน้ คุ ณ ธี ร พจน์ วัช ราภัย ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ซัก ถาม / แสดงความคิ ด เห็ น ซึ่ ง ไม่ มี
ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ โดยใช้ บตั รที่ระบุวาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2 ดังนี ้
1. ขออนุ มัติ จ่ า ยเงิ น บ าเหน็ จ แก่ ก รรมการบริ ษั ท ฯ ในจ านวนร้ อยละ 1 ของเงิ น ปั นผลที่ อ นุ มัติ
จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้ดาเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป โดยใช้ บตั รลงคะแนน
วาระที่ 5.1
2. ขออนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนจ่ายแก่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ในปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000
บาท โดยใช้ บตั รลงคะแนนวาระที่ 5.2
บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติ ว าระที ่ 4 จนถึ ง เวลาลงมติ ว าระที ่ 5 มี ผู้ถื อหุ้นมาลงทะเบี ย น
เข้าร่ วมประชุมเพิ่ มจานวน 40 ราย เป็ นจานวน 114,805 หุ้น ทาให้มีจานวนผูถ้ ื อหุ้นที ่ลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้ น
2,328 ราย รวมเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิ้ น 640,838,226 หุน้
ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดงั นี ้
เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสียจานวน

580,915,502

เสียง

54,262,496

เสียง

126,798

เสียง

2,000

เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม อนุมตั ิการจัดสรรเงินบาเหน็จกรรมการบริ ษัทฯ ในอัตราร้ อยละ 1 ของเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้ดาเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป

หน้ าที่ 20

เอกสารแนบ 1
-ฉบับร่ างผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดงั นี ้
เห็นด้ วยจานวน

635,112,788

เสียง

ไม่เห็นด้ วยจานวน

83,150

เสียง

งดออกเสียงจานวน

88,858

เสียง

บัตรเสียจานวน

22,000

เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม อนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนจ่ายแก่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ไม่เกิน 11,000,000 บาท
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้เป็ นการพิจารณาเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทฯ แทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ โดยขอให้ คุณธีรพจน์ วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียดในวาระนี ้
คุณธีรพจน์ วัชราภัย เรี ยนแจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรั บกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายบันเทิง ตันติวิท

ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)

2. นายวิชิต ญาณอมร

กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน และ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)

3. นายสมเกียรติ ศุขเทวา

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หารความเสี่ย ง
(กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณา
เสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ คุณบันเทิง ตันติวิท คุณวิชิต ญาณอมร และคุณสมเกียรติ ศุขเทวา
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ
เพื่ อ ให้ ผ้ ูถือ หุ้นได้ พิจ ารณาและลงมติอ ย่างอิ สระในวาระนี ้ ขอให้ บุค คลที่ ถูกเสนอ ชื่ อรั บ แต่ง ตัง้ เป็ น
กรรมการทัง้ 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็ นการชัว่ คราว หลังจากนันบุ
้ คคลที่ถกู เสนอชื่อรับแต่งตังเป็
้ นกรรมการทัง้ 3 ท่าน
ได้ ออกจากห้ องประชุม
คุ ณ ธี ร พจน์ วั ช ราภั ย เรี ย นแจ้ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า การสรรหาหรื อ เสนอแนะผู้ที่ จ ะเข้ า รั บ ต าแหน่ ง
แทนกรรมการที่ ค รบวาระนี ้ นอกจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะมอบหมายให้ ค ณะกรรมการสรรหา และก าหนด
ค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาแล้ ว คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ยังได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเข้ ารั บเลือกตังเป็
้ นกรรมการในการประชุมครั ง้ นี ้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
(www.thanachart.co.th) ตัง้ แต่วันที่ 23 กัน ยายน 2558 ถึง วัน ที่ 22 พฤศจิ กายน 2558 แต่ปรากฏว่า เมื่ อพ้ น
กาหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามา ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยการเสนอของ

หน้ าที่ 21

เอกสารแนบ 1
-ฉบับร่ างคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ พจิ ารณาเสนอกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่งตังเป็
้ น
กรรมการบริ ษัทฯ โดยทัง้ 3 ท่าน ได้ รับความเห็นชอบการแต่ง ตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ จาก ธปท. แล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้น
สามารถพิจารณาข้ อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่านได้ จากหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมตังแต่
้ หน้ าที่ 37
ถึงหน้ าที่ 41 หรื อตามที่แสดงบนจอภาพ
หลัง จากนัน้ คุณ ธี ร พจน์ วัช ราภัย ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ซั ก ถาม / แสดงความคิ ด เห็ น ซึ่ ง ไม่ มี
ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ในวาระนีเ้ พื่อความโปร่ งใสในการลงมติจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติแยกเป็ นรายบุคคล โดยให้ ใช้ บตั รที่ระบุ
วาระที่ 6.1 ถึงวาระที่ 6.3 ทีร่ ะบุชื่อกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
6.1 นายบันเทิง ตันติวิท
6.2 นายวิชิต ญาณอมร
6.3 นายสมเกียรติ ศุขเทวา
จากนัน้ คุณ ธี ร พจน์ วัชราภัย ได้ เชิ ญกรรมการทัง้ 3 ท่านที่ได้ ออกจากห้ องประชุมเป็ นการชั่วคราว
กลับเข้ าที่ประชุมเพื่อดาเนินการในวาระต่อไป
บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติ ว าระที ่ 5 จนถึ ง เวลาลงมติ ว าระที ่ 6 มี ผู้ถื อหุ้นมาลงทะเบี ย น
เข้าร่ วมประชุมเพิ่ มจานวน 24 ราย เป็ นจานวน 153,824 หุน้ ทาให้มีจานวนผูถ้ ื อหุ้นที ่ลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้ น
2,352 ราย รวมเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิ้ น 640,992,050 หุน้
มีผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วยให้ แต่งตังบุ
้ คคลที่คณะกรรมการเสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ โดยแยกการ
ลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคลจากคะแนนเสียงทังหมดของที
้
่ประชุม ดังนี ้
ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นายบันเทิง ตันติวิท มีดงั นี ้
เห็นด้ วยจานวน

571,963,455

เสียง

ไม่เห็นด้ วยจานวน

62,214,557

เสียง

งดออกเสียงจานวน

1,280,608

เสียง

2,000

เสียง

บัตรเสียจานวน

ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นายวิชิต ญาณอมร มีดงั นี ้
เห็นด้ วยจานวน

569,404,585

เสียง

ไม่เห็นด้ วยจานวน

64,770,957

เสียง

งดออกเสียงจานวน

1,283,078

เสียง

2,000

เสียง

บัตรเสียจานวน

หน้ าที่ 22

เอกสารแนบ 1
-ฉบับร่ างผลการลงมติวาระที่ 6.3 นายสมเกียรติ ศุขเทวา มีดงั นี ้
เห็นด้ วยจานวน

615,270,502

เสียง

ไม่เห็นด้ วยจานวน

18,857,800

เสียง

งดออกเสียงจานวน

1,322,308

เสียง

10,010

เสียง

บัตรเสียจานวน

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตัง้
บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ เสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2559

ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้นา
เสนอในวาระนี ้
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2558 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีให้ เป็ นจานวนเงิน 900,000 บาท
สาหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณา
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบแล้ ว เห็นควรเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท
สานักงาน อีวาย จากัด มีรายนาม ดังนี ้
1. นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรื อ
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2559 โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงิน 900,000 บาท
หลัง จากได้ พิ จ ารณาถึ ง องค์ ป ระกอบในด้ า นต่า ง ๆ รวมทัง้ ความเหมาะสมของปริ ม าณงานแล้ ว
มีความเห็นว่า บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชี อยู่ในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู้
ความชานาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการให้ บริ การ และการ
ให้ คาปรึกษากับบริ ษัทฯ ในด้ านต่าง ๆ เป็ นอย่างดีตลอดมา
สาหรับค่าสอบบัญชี ที่เสนอเข้ ามาในปี 2559 นี ้ ก็ มีความสมเหตุสมผล โดยผู้สอบบัญชี ทงั ้ 3 ท่าน
รวมถึงบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษัทฯ แต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ รับความเห็นชอบจาก ธปท.แล้ ว โดยอัตราค่าสอบบัญชีของปี 2559
จานวน 900,000 บาท ซึง่ เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2558
สาหรับรายละเอียดประวัติ ผ้ สู อบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน และข้ อมูลอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในเล่มหนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุม หน้ าที่ 42 ถึงหน้ าที่ 44

หน้ าที่ 23

เอกสารแนบ 1
-ฉบับร่ างหลัง จากนัน้ คุณ ศิ ริ เ พ็ ญ สี ต สุว รรณ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ซัก ถาม / แสดงความคิ ด เห็ น ซึ่ ง มี
ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี ้
Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถอื หุ้น) :
ขอเรี ยนว่าการเป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท ฯ ต้ องไม่เกิน 5 ปี และบริ ษัท ฯ ควรเลือกใช้ โปรแกรมในการ
สอบบัญชี เช่น ERP, SAP หรื อ Oracle ขอแนะนาเพิ่มเติมว่าหากกรณีถ้าบริ ษัทฯ ใช้ สานักงานสอบบัญชีที่เดียวกั บ
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องใช้ อยูน่ นั ้ อาจจะสามารถลดค่าใช้ จ่ายสาหรับค่าสอบบัญชีได้
ประธานที่ประชุม :
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรับความเห็น โดยกรณีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ ก็ไม่เกิน 5 ปี อยูแ่ ล้ ว
หลังจากนันไม่
้ มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติ ว าระที ่ 6 จนถึ ง เวลาลงมติ ว าระที ่ 7 มี ผู้ถื อหุ้นมาลงทะเบี ย น
เข้าร่ วมประชุมเพิ่ มจานวน 32 ราย เป็ นจานวน 209,112 หุน้ ทาให้มีจานวนผูถ้ ื อหุ้นที ่ลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้ น
2,384 ราย รวมเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิ้ น 641,201,162 หุน้
ผลการลงมติในวาระที่ 7 มีดงั นี ้
เห็นด้ วยจานวน

609,430,917

เสียง

ไม่เห็นด้ วยจานวน

14,147,357

เสียง

งดออกเสียงจานวน

12,089,458

เสียง

2,000

เสียง

บัตรเสียจานวน

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2559 โดยมีรายชื่อ ดังนี ้
1. นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรื อ
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951
และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 900,000 บาท
วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ประธานที่ประชุ ม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอข้ อเสนอแนะและคาถามต่าง ๆ ได้ โดยมีผ้ ูถือหุ้น
ซักถาม / แสดงความเห็น ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น :
สอบถามความคืบหน้ ากรณีที่ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย (สโกเทียแบงก์ ) จะขายหุ้นของธนาคารธนชาต
และผลกระทบกรณีดงั กล่าว
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับร่ างประธานที่ประชุม :
ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ แจ้ งข้ อมู ล ผ่ า นตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) ด้ วยสโกเที ย แบงก์
มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริ หารระดับสูงหลายคน และมีการทบทวนนโยบายการลงทุนใหม่ ซึ่งให้ ความสาคัญกับธุรกิ จ
ทางอเมริ กากลางและอเมริ กาใต้ อย่างมาก โดยจะลดหรื อยกเลิก การลงทุนในธุรกิ จแถบเอเชียแปซิฟิ กทุกประเทศ
ซึ่งการลงทุนในประเทศไทยเป็ นการลงทุน ที่ใหญ่ที่สดุ จึงทาการสารวจความเป็ นไปได้ ในการขายหุ้นธนาคารธนชาต
ที่สโกเทียแบงก์ถืออยูท่ งหมด
ั้
โดยหากจะขายแก่ใครจะต้ องได้ รับความยินยอมจากบริ ษัทฯ ตามข้ อตกลงสัญญาระหว่าง
ผู้ถื อ หุ้น ที่ ท ากัน ไว้ ซึ่ ง ทางบริ ษั ท ฯ ก็ ก าหนดว่ า ผู้ซื อ้ หุ้น ธนาคารธนชาต จะต้ อ งเป็ นสถาบัน การเงิ น หรื อ องค์ ก ร
ที่มงั่ คง มีชื่อเสียงที่ดี และสามารถทางานร่ วมกับกลุม่ ธนชาตได้ โดยการสารวจการขายหุ้นธนาคารธนชาตดาเนินโดย
สโกเทียแบงก์ ทางกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มิได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องแต่อย่างใด และจนถึงขณะนี ้ ยังไม่ได้ รับแจ้ ง
ความชัดเจนใด ๆ
ส่วนเรื่ องผลกระทบ คงไม่มี ผลกระทบใด ๆ ด้ วยปั จจุบัน การพัฒนาระบบงานและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ที่สาคัญที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ของสโกเทียแบงก์ ได้ สาเร็ จลุลว่ งไปมากแล้ ว โดยระบบ
ล่าสุดก็คือ Mobile Banking ที่พร้ อมจะให้ บริ การลูกค้ าประมาณต้ นเดือนพฤษภาคม 2559 นี ้
ผู้ถอื หุ้น :
เชื่อว่ากลุ่มธนชาต มีการกากับดูแลกิจการที่ดีอยู่แล้ ว แต่อยากฝากให้ ช่วยดูแลเรื่ องการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ระบบ Data Warehouse เพราะไม่แน่ใจว่ามีลกั ษณะการชี ้นาหรื อแสดงความต้ องการในการเลือกผู้ให้ บริ การหรื อคู่ค้า
หรื อ ไม่ รวมถึ ง การให้ บ ริ ษั ท ที่ มี ผ้ ูบ ริ ห ารเป็ นญาติ สนิ ท กับ ผู้บ ริ ห ารธนาคารธนชาตมาท างานให้ ซึ่ง โดยหลัก การ
ควรพิ จ ารณาจากผลประโยชน์ ข องบริ ษั ทฯ เป็ นอันดับ แรก นอกจากนี ้ ทราบมาว่า มี ก ารจ้ างพนัก งานด้ า นระบบ
สารสนเทศเพิ่มเป็ นจานวนมากทาให้ มีคา่ ใช้ จ่ายสูงขึ ้น
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ :
กล่าวขอบคุณสาหรั บความเห็น โดยขอเรี ยนว่า ในระบบการอนุมัติ หรื อ การจัดซือ้ จัดจ้ า ง ไม่มีกรณี
ที่ผ้ บู ริ หารคนใดคนหนึ่งมีอานาจตัดสินใจเด็ดขาด โดยเฉพาะทางด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีคณะกรรมการ
ชุดใหญ่พิจารณาโดยมีผมเป็ นประธานและมีผ้ บู ริ หารที่เกี่ยวข้ องหลายท่านร่ วมกันพิจารณา ทุกโครงการที่เสนอเข้ ามา
จะต้ องมีแผนธุรกิจ แผนการใช้ เงิน รวมถึงตัวชี ้วัด เพื่อสามารถติดตามได้ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของสโกเทียแบงก์
พิ จ ารณาด้ วย นอกจากนัน้ การจั ด ซื อ้ จั ด จ้ างในเรื่ อ งอื่ น หน่ ว ยงานธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ องจะต้ องพิ จ ารณาร่ ว มกั บ
หน่วยงานกลางที่มีความเชี่ ยวชาญ ส่วนเรื่ องการจ้ างพนักงานด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นการเพิ่มตอนที่
รวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย ด้ วยต้ องมีการพัฒนาระบบหลายระบบด้ วยกัน ซึ่งเพิ่มในจานวนไม่มากเมื่อเทียบ
กับภาระกิจ
คุณอนุ ว่ องสารกิจ (ผู้ถอื หุ้น) :
อยากทราบว่า ปี นี ้มีแผนดาเนินธุรกิจอย่างไรบ้ าง เนื่องจากการส่งออกไม่ดี อัตราการเจริ ญ เติบโตของ
เศรษฐกิจก็ไม่ดี อัตราการจองรถในงานมอเตอร์ โชว์ก็ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา รวมถึงธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ประกาศลดอัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงด้ านสินเชื่อด้ วย โดยไม่อยากให้ เพิ่มค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ า
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับร่ างประธานที่ประชุม :
กรณีธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่แห่งหนึง่ ปรับลดอัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงด้ านสินเชื่อ แน่นอนว่าธนาคาร
ในระบบคงปรับลดด้ วย แต่เห็นว่าต้ นทุนเงินฝากมีโอกาสลดลง และสาหรับธนาคารธนชาตที่สนิ เชื่อส่วนใหญ่เป็ นสินเชื่อ
เช่าซื ้อที่มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ จึงไม่มีผลกระทบ และสาหรับแผนการดาเนินธุรกิจขอให้ คณ
ุ สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ช่วยตอบ
ประเด็นคาถามนี ้
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ :
แนวทางการดาเนินธุร กิ จ จะส่งเสริ มให้ ลูกค้ าทาธุรกรรมกับธนาคารธนชาตมากขึ ้น ด้ วยการพัฒนา
การให้ บริ การและผลิตภัณฑ์ ทางการเงิ นต่าง ๆ ในเรื่ องสินเชื่ อเกี่ ยวกับรถยนต์ ก็ขยายตลาดรถมือสอง รถแลกเงิ น
โดยดาเนิ นการอย่า งระมัดระวัง ทางด้ านสินเชื่ อขนาดกลางและขนาดย่อมเห็นว่ามีบ างธุรกิ จ ที่สามารถเติบโตได้
นอกจากนัน้ จะเพิ่มรายได้ ค่าธรรมเนียมโดยสร้ างให้ พนักงานการตลาดพัฒนาการนาเสนอบริ การลูก ค้ าแบบเบ็ดเสร็ จ
ตลอดจนพัฒนาการให้ บริ การควบคู่ไปด้ วย โดยสรุ ปเชื่ อว่า ผลประกอบการในปี นี ้น่าจะรั กษากาไรเดิมและเติบโต
ได้ ตามสมควร
คุณปรีชา จินตนานนท์ (ผู้ถอื หุ้น และอาสาสมัครสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย) :
1. ขอชมเชยที่กลุม่ ธนชาตทีไ่ ด้ รับการรับรองเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) ทังนี
้ ้ ไม่ทราบว่ามีแผนที่จะขยายไปยังคูค่ ้ าหรื อไม่
2. จากสรุ ปงบการเงินหน้ า 6 รายการ “ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม ” กับ หน้ า 8 การแบ่งกาไรใน
“ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม” หมายความถึงบริ ษัทในเครื อหรื อไม่
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ :
เรื่ องการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นในส่วนของคู่ค้า จะค่อย ๆ ศึกษา และเมื่อเห็นว่าถึ งจุด ที่พร้ อม
จะค่อย ๆ ขยับต่อไป
คุณอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล :
สาหรับ “ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม ” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ ในกรณีที่พิจารณา
จากตัวธนาคารธนชาตในส่วนที่สโกเทียแบงก์ถืออยู่ ก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ หรื อไม่ใช่สว่ นของทุนธนชาต
เช่นเดียวกับหากพิจารณาลึกลงไปถึงบริ ษัทลูก ๆ ภายใต้ ธนาคารธนชาตก็จะพบว่ามีหลายบริ ษัทที่มีผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นอยู่
ที่ไม่ใช่ธนาคารธนชาต เช่น ใน บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด บริ ษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
เป็ นต้ น
ผู้ถอื หุ้น :
ผลขาดทุน จากการช าระบัญ ชี ข องธนาคารนครหลวงไทยเดิ ม ที่ เ หลื อ ประมาณ 25,000 ล้ า นบาท
มีแนวทางการบริ หารจัดการอย่างไร โดยที่ตงั ้ สารองมากแล้ ว จะมีแนวทางที่จะจ่ายเงิ นปั นผลเพิ่ม หรื อ ซือ้ หุ้นคืน
เพิ่มเติมหรื อไม่
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับร่ างคุณอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล :
คงจะตัง้ สารองเพิ่มบางส่วนและรั บรู้ เป็ นกาไรในส่วนที่เหลืออยู่ที่ธนาคารธนชาต ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทฯ
มีผลกาไรด้ วย ก็อาจเป็ นไปได้ ที่จะจ่ายเงินปั นผลจากกาไรส่วนนัน้
Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถอื หุ้น) :
ขอเรี ยนเสนอความเห็น ดังนี ้
1. Interbank and Money Market ด้ านหนีส้ ินที่มีต้นทุนต่า มีค่อนข้ างสูงเมื่ อเปรี ยบเทียบกับ
ด้ านสินทรัพย์ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่นา่ ชื่นชม
2. Cash Flow ด้ านการลงทุน ชี ้ให้ เห็นว่าธนาคารธนชาตได้ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคณ
ุ ภาพและมีการ
เติบโต
3. เรื่ องรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ควรเสนอเป็ นวาระรับรอง เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมในวันนี ้
กับผู้ถือหุ้นที่ประชุมครั ง้ ที่ผ่านมาเป็ นคนละกลุ่มกัน ยกตัวอย่างบริ ษัทใน Fortune 100 หรื อ Fortune 500 หรื อ
แม้ กระทัง่ บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (PTT) และ บริ ษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน) (IRPC) บริ ษัทเหล่านี ้ไม่ได้ เปิ ด
วาระที่ 1 เรื่ องรับรองรายงานการประชุม จึงไม่จาเป็ นต้ องแนบรายงานการประชุมครัง้ ก่อน แค่นาขึ ้นเว็บไซต์ นาส่ง
ตลท. กับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก็พอแล้ ว โดยหลังจากการประชุมแล้ ว
เสร็ จให้ มีการนาส่งรายงานการประชุมให้ กบั ผู้ถือหุ้นโดยให้ ทางบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ น
ผู้จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับรองรายงานการประชุม
4. การจัดสรรเงินบาเหน็จกรรมการ ควรให้ เป็ นไปตามกาไรสุทธิหรื อการจ่ายเงินปั นผล อันใดอันหนึ่ง
ที่สงู กว่า เพื่อให้ คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เต็มความสามารถ
5. ควรมี Directors and Officer Liability Insurance โดยกรรมการผู้จดั การใหญ่ควรเข้ าอบรมที่จดั ขึ ้น
โดย Institute of Management Development (IMD) และกรรมการควรหาหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และเพื่อเพิ่มผลผลิต
6. ควรจัดให้ มี Roadshows และ Newsletters เพื่อเพิ่มปริ มาณการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ
7. Global Financial และ Treasury Center ควรศึกษาด้ านนี ้ด้ วย เพื่อเพิ่มรายได้ ให้ กับธนาคาร
ธนชาตอีกทางหนึง่
ประธานที่ประชุม :
กล่าวขอบคุณ และขอรับข้ อเสนอแนะและความเห็นไว้
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เอกสารแนบ 1
-ฉบับร่ างนอกจากนี ้ไม่มีผ้ เู สนอเรื่ องอื่นใดเข้ าสูก่ ารพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.17 นาฬิกา
ลงชื่อ
(

นายบันเทิง ตันติวิท
นายบันเทิง ตันติวิท

ลงชื่อ
(

นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง
นายภาณุพนั ธุ์ ตวงทอง
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ประธานที่ประชุม
)
ผู้จดบันทึกการประชุม
)

เอกสารแนบ 2

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559 และจ่ ายเงินปั นผล

ข้ อมูลเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2557 - 2559
ผลการดาเนินงานประจาปี

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2557

กาไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ล้ านบาท)

1,659

2,194

1,653

กาไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ล้ านบาท)

6,013

5,436

5,120

1,165,129,703 (1)

1,165,129,703

1,206,479,703

1,165,129,703 (1)
1.42

1,165,129,703

1,206,479,703

1.86
0.70

1.37
0.60

1.10

1.00

จานวนหุ้นที่จ่ายเงินปั นผล (หุ้น)
- จานวนหุ้นที่อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลงวดครึ่งปี แรก
- จานวนหุ้นที่อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลงวดครึ่งปี หลัง
กาไรต่อหุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายระหว่างกาลงวดครึ่งปี แรก (บาท)

0.80 (2)

1.80

1.60

รวมจานวนเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่าย (ล้ านบาท)

1.20 (3)
2.00
2,330

2,097

1,930

สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้ อยละ)

140.43

95.60

116.81

38.76

38.58

37.70

อัตราเงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายงวดครึ่งปี หลัง (บาท)
รวมจานวนเงินปั นผลต่อหุ้น (บาท)

สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานส่วนที่เป็ น
ของบริ ษัทฯ (งบการเงินรวม) (ร้ อยละ)

หมายเหตุ
(1) คานวณจากจานวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิทงหมดรวม
ั้
1,206,479,703 หุ้น หักด้ วยจานวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื ้อคืนรวมจานวน 41,350,000 หุ้น
(2) เป็ นอัตราเงินปั นผลต่อหุ้น ที่จ่ายระหว่ างกาลไปแล้ วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
(3) เป็ นอัตราเงินปั นผลต่อหุ้น ที่เสนอให้ ท่ ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 พิจารณาในการประชุมครั ง้ นี ้ หากได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
บริ ษั ทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิ รับ เงิน ปั น ผล ในวัน ที่ 19 เมษายน 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดย วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2560 และ
กาหนดจ่ ายเงินปั นผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
การจ่ายเงินปั นผลในครัง้ นีเ้ ป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน
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เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 5

รับทราบรายงานค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่ อย พิจารณาอนุมัติเงินบาเหน็จ
กรรมการบริษัทฯ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2559 และขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และ
กรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2560

1. หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนการเสนอค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการ
ชุดย่อย โดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ บทบาทความรับผิดชอบและเปรี ยบเทียบอ้ างอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษัท ฯ
ซึง่ จะดาเนินการเป็ นประจาทุกปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ
2. ค่ าตอบแทนที่จ่ายแก่ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่ อย
ตารางที่ 1 จานวนค่าตอบแทนรวมทีจ่ ่ายในปี 2559
(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการชุดต่ าง ๆ

จานวนเงิน
8,762,068.97
2,295,000.00
696,000.00
920,000.00
12,673,068.97

(1)

คณะกรรมการบริ ษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ค่ าตอบแทนรวม (2)
หมายเหตุ

(1)

(2)

ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจ าปี 2559 ได้ อ นุมัติว งเงิ น ค่ า ตอบแทนจ่ า ยแก่ ก รรมการบริ ษั ท ฯ ไม่ เ กิ น
11,000,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยและไม่รวมเงินบาเหน็จ)
ค่าตอบแทนที่แสดงเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี ้ยประชุม (ไม่รวมเงินบาเหน็จกรรมการ) รายละเอียด
ค่าตอบแทนรายบุคคลปรากฏในรายงานประจาปี 2559

ตารางที่ 2 อัตราค่าตอบแทนที่จา่ ยในปี 2559 จนถึงปั จจุบนั
(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการชุดต่ าง ๆ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ตาแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน : คน)
100,000
50,000
50,000
30,000
ไม่มี
ไม่มี
30,000
20,000

หมายเหตุ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง จ่ายให้ แก่กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารเท่านัน้
หน้ าที่ 30

ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครัง้ : คน)
50,000
25,000
25,000
20,000
50,000
33,000
30,000
20,000

เอกสารแนบ 3
ตารางที่ 3 อัตราค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการชุดต่ าง ๆ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
(เท่ากับที่จา่ ยในปั จจุบนั )
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
(เท่ากับที่จา่ ยในปั จจุบนั )
หมายเหตุ

ตาแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน: คน)
100,000
50,000
60,000
40,000
30,000
20,000
30,000
20,000

ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครัง้ : คน)
50,000
25,000
30,000
20,000
20,000
15,000
30,000
20,000

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง จ่ายให้ แก่กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารเท่านัน้
2. เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั แิ ล้ ว จะมีผลตังแต่
้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป

3. การอนุมตั ิเงินบาเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2559
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 ได้ มีมติอนุมตั ิ
นโยบายการจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการในอัตราร้ อยละ 1.00 ของเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น
ข้ อมูลเปรียบเทียบการจ่ ายเงินบาเหน็จแก่ กรรมการจากผลการดาเนินงานประจาปี 2557 - 2559
(หน่วย: บาท)

รายการ
เงินบาเหน็จที่จา่ ย

ปี 2559
23,302,594.06*

ผลการดาเนินงาน
ปี 2558
20,972,334.65

ปี 2557
19,303,675.25

หมายเหตุ * เป็ นจานวนเงินบาเหน็จที่เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 พิจารณาในการประชุมครัง้ นี ้

การจัดสรรเงิ นบาเหน็จให้ แก่กรรมการบริ ษัท ฯ สมควรจัดสรรให้ สอดคล้ องกับการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่
ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ได้ มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินธุรกิ จของ
บริ ษัทฯ ทาให้ ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 1,659,316,893.07 บาท และเสนอ
ขออนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่าย 2,330,259,406.00 บาท
จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมตั ิจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นเงินจานวนร้ อยละ 1.00 ของเงินปั นผลที่อนุมตั ิ
จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น (เป็ นอัตราเดียวกับเงินบาเหน็จที่จ่ายแก่กรรมการบริ ษัทฯ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2557-2558
ดังตารางข้ างต้ น) คิดเป็ นเงินบาเหน็จรวม 23,302,594.06 บาท โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัท ฯ เป็ นผู้พิจารณาจัดสรร
จ่ายแก่กรรมการต่อไป

หน้ าที่ 31

เอกสารแนบ 4

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้ างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตาม
กฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้ วน
ข้ อมูลของกรรมการที่เสนอให้ เลือกตัง้ กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่ อไปทัง้ 3 คน มีดังนี ้
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตัง้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – นามสกุล

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
ตาแหน่ งปั จจุบัน

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จดั การใหญ่

อายุ

67 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริ หาร

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ

- Master of Science, University of Wisconsin, USA
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555
- ประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่น 1/2557
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552
23 พฤษภาคม 2526

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัทฯ

33 ปี 11 เดือน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ ห าร บริ ษั ท ปทุมไรซมิ ล แอนด์ แกรนารี
จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริ หาร และ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)

หน้ าที่ 32

เอกสารแนบ 4
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ประสบการณ์ การทางาน

-

ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ ตี ้ส์ อินเวสเม้ นท์ ไพรเวท จากัด
กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จากัด
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ ้ง จากัด
กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ ท จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จากัด

- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการคัดสรรประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
ไม่มี
- รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ ตี ้ส์ อินเวสเม้ นท์ ไพรเวท จากัด
- รองประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จากัด
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริ ษัทฯ

ไม่มี

สัดส่ วนของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2559

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้ าที่ 33

12 ครัง้ จาก 12 ครัง้
12 ครัง้ จาก 12 ครัง้
12 ครัง้ จาก 12 ครัง้

เอกสารแนบ 4
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตัง้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ งปั จจุบัน

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

อายุ

69 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ

- Master of Business Administration, Wichita State University, Kansas, USA
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่น 1/2557
Singapore Institute of Directors
- Attendance for course LCD - Module 1: Listed Company Director EssentialsUnderstanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director
Ought to Know
- Attendance for course LCD - Module 2: Audit Committee Essentials
- Attendance for course LCD - Module 4: Nominating Committee Essentials
23 พฤษภาคม 2543

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัทฯ

16 ปี 11 เดือน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
Fraser and Neave, Limited (Singapore)
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริส จากัด

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประสบการณ์ การทางาน

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาหนดค่าตอบแทน Frasers Centrepoint
Limited (Singapore)
- กรรมการสรรหา และกรรมการกาหนดค่าตอบแทน บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริ ษัทฯ

ไม่มี

สัดส่ วนของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

ไม่มี

หน้ าที่ 34

เอกสารแนบ 4
การเข้ าร่ วมประชุมปี 2559

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
12 ครัง้ จาก 12 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
15 ครัง้ จาก 15 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 6 ครัง้ จาก 6 ครัง้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตัง้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ - นามสกุล

นายธีรพจน์ วัชราภัย

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งปั จจุบัน

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

อายุ

64 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริ หาร

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ

- Master of Business Administration, Boston University, USA
- B.A in Economics and Commerce, University of Melbourne, Australia
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 19/2557
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่น 1/2557
3 เมษายน 2557

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัทฯ

3 ปี

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดารงตาแหน่ง

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท ยู.เอส.พี.เอ็น. จากัด
- กรรมการ บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จากัด
- กรรมการผู้จดั การ บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประสบการณ์ การทางาน

- กรรมการ บริษัท ธนุ ฌานา จากัด

การถือหุ้นในบริ ษัทฯ

ไม่มี

สัดส่ วนของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2559

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
10 ครัง้ จาก 12 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
15 ครัง้ จาก 15 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 6 ครัง้ จาก 6 ครัง้

หน้ าที่ 35

เอกสารแนบ 4

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้ องไม่มีธุรกิจ หรื อส่วนร่วมในการบริ หารงาน หรื อมีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับ บริ ษัทอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดย
อิสระของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติที่เข้ มกว่า ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 รวมถึงประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เรื่ อง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย (ข้ อนีท้ างบริ ษัทฯ ได้ กาหนด
นิยามและคุณสมบัติเข้ มกว่าประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่กาหนดไม่เกินร้ อยละ 1)
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็ นข้ าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นต ามกฎหมายในลัก ษณะที่ เ ป็ น บิ ด า มารดา คู่ส มรส
พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ รับการเสนอ
ให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตัง้
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และ
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันแต่งตัง้
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การ
เกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้องกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตัง้
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ น้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของ
จานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องอันอาจมี ผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่
ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
ทังนี
้ ้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็ น ได้ อย่างเป็ นอิสระ โดยไม่คานึ งถึงผลประโยชน์ ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์ สินหรื อ
ตาแหน่งหน้ าที่ และไม่ตกอยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ ไม่สามารถแสดงความเห็ นได้
ตามที่พงึ จะเป็ น
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เอกสารแนบ 5

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2560
 ชื่อผู้สอบบัญชี และสานักงานสอบบัญชี
1.

นางสาวรัตนา จาละ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ

2.

นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรื อ

3.

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิว์ าณิชย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951

แห่งบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
 ข้ อมูลประวัตโิ ดยสังเขปของผู้สอบบัญชี จานวน 3 คน มีดังนี ้
ชื่อ :

นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734

อายุ :

51 ปี

วุฒกิ ารศึกษา :

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตาแหน่ งของผู้สอบบัญชีในสานักงาน :

หุ้นส่วน

ประสบการณ์ การตรวจสอบ :

-

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

นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

อายุ :

45 ปี

วุฒกิ ารศึกษา :

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตาแหน่ งของผู้สอบบัญชีในสานักงาน :

หุ้นส่วน

ประสบการณ์ การตรวจสอบ :

-

ชื่อ :

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951

อายุ :
วุฒกิ ารศึกษา :

45 ปี
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิตด้ านการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตาแหน่ งของผู้สอบบัญชีในสานักงาน :

หุ้นส่วน

ประสบการณ์ การตรวจสอบ :

-

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

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

สาหรับงบการเงินปี 2560 บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ประจาปี 2560
เป็ นจานวนเงิน 900,000 บาท ซึง่ จานวนเงินเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2559


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



ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวและมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงิน



จานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชีให้ บริษัทฯ
ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ ทัง้ 3 คน ได้ รับแต่งตังและมี
้
จานวนปี ที่สอบบัญชี ดังนี ้
รายนาม
1. นางสาวรัตนา จาละ

ได้ รับการแต่ งตัง้ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ บริษัท

ปี 2546 - ปี 2553 และ

5

ปี 2556 - ปี 2559

4

2. นางสาวสมใจ คุณปสุต

ปี 2558 - ปี 2559

-

3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิว์ าณิชย์

ปี 2559

-



การเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่ อย
ผู้สอบบัญชีบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย



ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจ
ต่าง ๆ ของบริ ษัทในกลุ่ มธนชาตเป็ นอย่างดี รวมทัง้ ผลงานที่ผ่านมามีคุณ ภาพและเชื่ อ ถือ ได้ จึงมี มติให้ เสนอ ผู้สอบบัญชี ของ
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย



การอนุญาตจากธนาคารแห่ งประเทศไทย (“ธปท.”)
ผู้สอบบัญชีที่เสนอจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก ธปท. ซึง่ ธปท. ได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว

หน้ าที่ 39

คาชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้ าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 5 เมษายน 2560
1. การมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ได้ กาหนดไว้ 3 แบบ ดังนี ้


แบบ ก. เป็ นแบบทัว่ ไปที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน แบบมอบฉันทะนี เ้ ป็ นการมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมี สิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ ทกุ ประการตามที่ผ้ รู ับมอบฉันทะเห็นสมควร



แบบ ข. เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและชัดเจน ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกที่จะระบุให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ ทกุ ประการตามที่ผ้ รู ับมอบฉันทะเห็นสมควร หรื อ
ระบุให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามที่ผ้ มู อบฉันทะกาหนดแยกเป็ นแต่ละวาระอย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะก็ได้



แบบ ค. เป็ นแบบที่ ก าหนดส าหรั บ ผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ ง เป็ นผู้ ลงทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตัง้ ให้ คัส โตเดี ย น (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ 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 กาหนด) ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแทน ดังนี ้
1. การมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
- ผู้มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉัน ทะให้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วน พร้ อมจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้ อ งกับการลงทะเบียนก่อ นเข้ าประชุมตามที่ร ะบุในหัวข้ อ “3.ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดง
เอกสารดังต่ อไปนี้ในการลงทะเบียนก่ อนเข้ าประชุม (แล้ วแต่ กรณี)”
- ผู้รับมอบฉันทะต้ องนาหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้ า
ประชุม
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2. การมอบฉันทะให้ กรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ ดังต่ อไปนี ้
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

อายุ

ที่อยู่

1. นายสมเกียรติ ศุขเทวา

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

73

เลขที่ 3/97 ซอยพหลโยธิน 30
ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900

2. นายวิชิต ญาณอมร

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริ หารความเสี่ยง (กรรมการที่
ไม่เป็ นผู้บริ หาร)

71

เลขที่ 92/3 หมู่ที่ 3 ซอยอารี ย์สมั พันธ์ 1
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400

3. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป

รองประธานกรรมการบริ หาร และรอง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
(กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)

72

เลขที่ 29/2 ซอยพร้ อมศรี แขวงคลอง
ตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
10600

กรรมการดังรายนามข้ างต้ นมีส่วนได้ เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ
- ในการมอบฉันทะให้ กรรมการบริ ษัท ฯ สามารถระบุชื่อกรรมการบริ ษัทฯ ทัง้ 3 คนได้ โดยโปรดระบุชื่อและรายละเอียด
ของกรรมการบริ ษัทฯ เรี ยงลาดับตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เนื่องจากในกรณีที่กรรมการในลาดับที่ 1 ที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เลือกไว้ ไม่สามารถ
เข้ าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้ าประชุม ได้ 1 คน (ตามลาดับถัดไปที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เลือกไว้ ) จะเป็ นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้ าประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้ อมจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
กับการลงทะเบียนก่อนเข้ าประชุมตามที่ระบุในหัวข้ อ “3. ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่ อไปนี้ในการลงทะเบียนก่ อน
เข้ าประชุม (แล้ วแต่ กรณี)” โดยใส่ซองบริ การธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้ อมนี ้ ปิ ดผนึกส่งทางไปรษณี ย์ ถึงบริ ษัทฯ ที่ “สานักเลขานุการ
องค์กร” ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่ งภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560)
2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเข้ าประชุม
บริ ษัทฯ มีเจ้ าหน้ าที่รองรับการตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมอย่างชัดเจน โดยจะเริ่ มตรวจความ
สมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะก่อนเริ่ มการประชุมมากกว่า 2 ชัว่ โมง และจะเริ่ มเปิ ดรับลงทะเบียน 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 วมประชุมและแผนที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้แล้ ว
ในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็ วและถูกต้ อง โดยจะใช้
ระบบบาร์ โค้ ดในการลงทะเบียน ดังนัน้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาหนังสือ
มอบฉั นทะซึ่งได้ พิมพ์ บ าร์ โค้ ดไว้ ในหนั งสื อมอบฉั นทะ แบบ ข . ที่บริ ษัทฯ จัดส่ งมาพร้ อมหนั งสือบอกกล่ าวเชิญประชุ ม
มาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั อากรแสตมป์ไว้ ณ จุดตรวจหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออานวย
ความสะดวกกรณีที่หนังสือมอบฉันทะไม่ได้ 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 น เอกสารที่มีบาร์ โค้ ดพร้ อมแสดงเอกสารแสดงตนที่
หน่วยงานราชการออกให้ ซึง่ ปรากฏรู ปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ 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) สาเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ของผู้ถือ หุ้น โดยมีร ายละเอี ยดตาม 1.1 ข้ างต้ น ซึ่ง ลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น)
ค) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 พร้ อมสาเนาเอกสารดังกล่าวของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่ง
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิตบิ ุคคล
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและ
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความ
แสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิตบิ คุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
ค) สาเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้แทนนิตบิ คุ คล
ง) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 พร้ อมสาเนาเอกสารดังกล่าวของผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ ลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิตบิ ุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้ นาความในข้ 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 นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนันตั
้ งอยู
้ ่
หรื อโดยผู้มีอานาจตามกฎหมายของประเทศที่นิตบิ คุ คลตังอยู
้ ่ก็ได้ ทังนี
้ ้ จะต้ องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ
แทนนิตบิ คุ คล และเงื่อนไขหรื อข้ อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
ข) เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ูแทน
นิตบิ คุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
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 าที่นาบัตรลงคะแนนของ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิได้ ลงลายมือชื่อในบัตร หรื อลงมติ
มากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือในที่ประชุม จะถือว่ามีมติให้ อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้
ทีป่ ระชุมพิจารณาลงมติ
o หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ อนุมตั ิตามที่ประธานฯ เสนอ
ให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทาเครื่ 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 จะนาการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ ถู ื อหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ ล่วงหน้ าในขณะที่ผ้ รู ับมอบฉันทะลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่
ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนาคะแนนเสียงที่ผ้ ูถือหุ้นระบุไว้ มา
รวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
(4) ในการเลือกตังกรรมการ
้
อาจใช้ วธิ ีออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลคราวละคน หรื อคราวละหลายคนรวมกัน
เป็ นคณะ หรื อด้ วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั ง้ ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสีย งด้ วย
คะแนนที่มีตาม (1) ทังหมด
้
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรื อคณะใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
 การนับผลการลงคะแนน
1. บริ ษัทฯ ใช้ ระบบบาร์ โค้ ด ในการนับคะแนนเสียง
2. การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริ ษัทฯ จะนาคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ แก่
ผู้รับมอบฉันทะที่บริ ษัทฯ บันทึกไว้ ล่วงหน้ าในขณะที่ผ้ รู ั บมอบฉันทะลงทะเบียนเข้ าประชุม ที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออก
เสียง มาหักออกจากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ที่มาประชุมในแต่ละวาระ ทังนี
้ ้ คะแนนที่เหลือถือว่าลงมติเห็นด้ วย
3. ประธานฯ จะประกาศให้ ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
สิ ้นสุดลง โดยรายงานจานวนเสียงที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
4. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็ นเสียงชี ้ขาดได้ แม้ ว่าจะมิได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ก็ตาม
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ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

ผูโต๊้ ถือะลงทะเบี
หุ้น ยน
ผู้รับมอบฉันทะ

มาด้ วยตนเอง

จุดตรวจเอกสารสาหรับผู้รับมอบฉันทะ
แสดงเอกสารแสดงตนและหนังสือมอบฉันทะ

แสดงเอกสารส่วนบุคคล

ตรวจเอกสารส่วนบุคคลและตรวจหนังสือมอบฉันทะ
จุดลงทะเบียน (เริ่ มเวลา 12.00 นาฬิกา)
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้ าห้ องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม (เวลา 14.00 นาฬิกา)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
กรณีที่มีผ้ ตู ้ องการลงมติ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งด
ออกเสียง” ในวาระนัน้ ๆ ให้ กรอกบัตรลงคะแนน
พร้ อมลงลายมือชื่อและยกมือ
เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนและ
สรุ ปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุ ปผลลงคะแนน
ต่อที่ประชุม
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ข้ อบังคับบริษัทฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การโอนหุ้น
ข้ อ 14.

ก่ อ นการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น แต่ ล ะครั ง้ บริ ษั ท อาจงดรั บ ลงทะเบี ย นการโอนหุ้น ไว้ เ ป็ นการชั่ว คราว แต่ จ ะไม่ เ กิ น 21วัน
ก่อนวันประชุม โดยจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน
ก่อนวันเริ่ มงดรับลงทะเบียนการโอน

ข้ อ 15.

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

กรรมการ
ข้ อ 16.

กรรมการของบริ ษัทจะมีจานวนเท่าใด ให้ เป็ นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน
กรรมการจะถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมด
้
ต้ องเป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร

ข้ อ 17.

การเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทให้ กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ในการเลือกตังกรรมการอาจใช้
้
วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรื อคราวละหลายคน
รวมกันเป็ นคณะ หรื อด้ วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ อง
ออกเสียงด้ วยคะแนนที่มีตาม (1) ทังหมด
้
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรื อคณะใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) การออกเสี ยงลงคะแนนเลื อ กตัง้ กรรมการให้ ใช้ เสี ย งข้ างมาก หากมี ค ะแนนเสี ย งเท่า กันให้ ป ระธานที่ป ระชุม เป็ น
ผู้ออกเสียงชี ้ขาด

ข้ อ 18.

ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการขณะนันพ้
้ นจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการที่
จะพ้ นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งได้ พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ ใช้ จานวนที่ใกล้ เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3
หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ การพ้ นจากตาแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปี ที่ 1 และปี ที่ 2 ให้ ใช้ วิธีจับ
ฉลาก ส่วนในปี ต่อ ๆ ไป ให้ กรรมการซึง่ อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้พ้นจากตาแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่
ในตาแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็ นจานวนมากกว่าจานวนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งในคราวนัน้ ให้ กรรมการดังกล่าวพ้ น
จากตาแหน่งโดยใช้ วธิ ีจบั ฉลาก
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งด้ วยเหตุดงั กล่าวอาจได้ รับเลือกตังให้
้ กลับเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้

ข้ อ 23.

กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัสหรื อผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์
และจะกาหนดไว้ 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 อ านาจแต่งตัง้ กรรมการจานวนหนึ่งตามที่ เห็น สมควรให้ เป็ นคณะกรรมการบริ หารและในจานวนนี ใ้ ห้
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร โดยให้ มีอ านาจหน้ าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริ ษัทตามที่คณะกรรมการ
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มอบหมาย และให้ ก รรมการผู้ จัด การใหญ่ เ ป็ นกรรมการบริ ห ารโดยต าแหน่ ง และให้ ค ณะกรรมการมี อ านาจแต่ ง ตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นได้ ตามที่เห็นสมควร
กรรมการบริ หาร และ/หรื อ กรรมการที่ได้ รับแต่งตังให้
้ อ ยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นมี สิทธิได้ รับค่าตอบแทน และ/หรื อ
บาเหน็ จตามที่ ที่ป ระชุม คณะกรรมการกาหนด 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 นาข้ อ 27. ข้ อ 28. และ ข้ อ 29. มาใช้ บงั คับโดย
อนุโลม
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 32.

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

ข้ อ 33.

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั ต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) อนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) อนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัท

ข้ อ 34.

ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ 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 งไม่น้อ ยกว่า 7 วันก่อ นวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้ อ 35.

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถื อหุ้นแทนกันก็ได้ โดยทาเป็ น
หนังสื อตามแบบที่กฎหมายกาหนด และให้ ผ้ ูรั บมอบฉันทะยื่ นต่อประธานกรรมการหรื อผู้ซึ่งประธานกรรมการกาหนด
ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้ าประชุม

ข้ อ 36.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่า
กึง่ หนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดแล้
้
วแต่จานวนใดจะน้ อยกว่ากัน และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ถ้ าการนันได้
้ ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ การประชุม เป็ นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนัน้
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มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนวันประชุม 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 การประชุมดาเนินไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระ

ข้ อ 39.

การวินิจฉัยชี ้ขาดหรื อลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ กระทาโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้
จะกระทาด้ 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 ษัททางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน พร้ อมกับจัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและรับรองปี ละ 2 ครัง้ ครัง้ แรกสาหรับงวด
เวลา 6 เดือนแรกของปี สิ ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถนุ ายน และครัง้ ที่สองสาหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปี สิ ้นสุดเพียงวันที่ 31
ธันวาคม
งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับงวดระยะเวลาสิ ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ให้ คณะกรรมการนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ประจาปี ในปี ถัดไป

ข้ อ 43.

บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าจานวนที่กฎหมายกาหนด

ข้ อ 44.

บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วน โดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ให้ ผ้ ถู ือหุ้น โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก็ได้ ถ้ าบริ ษัทยังจาหน่ายหุ้นไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ หรื อได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้ แล้ ว

ข้ อ 45.

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมี ผลกาไรพอและสมควรที่จะ
ทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวัลเฉพาะกาลแก่กรรมการ ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดเมื่อปรากฏว่างบดุล
และบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับงวดระยะเวลาสิ ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ ว และบริ ษัทมี
กาไรพอและสมควรที่จะทาเช่นนัน้
เงินกาไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปั นผลที่จ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อเหลือจากการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล (ถ้ ามี)
ให้ จัดสรรเป็ นเงินสารองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรื อจัดสรรเป็ นทุนสารองเพื่อเป็ นเงินกองทุนของ
บริ ษัทต่อไป

ข้ อ 46.

การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการมีมติแล้ วแต่กรณี

ข้ อ 48.

ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ าย ทรัพย์สิน และหนีส้ ินของบริ ษัท
และมีหน้ าที่เข้ าร่ วมและชี ้แจงให้ ความเห็นในการประชุ มผู้ถือหุ้นบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
และปั 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 ง ซอย 30
(ซอยกัปตันบุช) 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. เดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง
- สาย 36, 93, ปอ.36 และปอ. 93
- รถตู้อนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ ถึง ท่าเรื อสีพ่ ระยา หรื อ รถตู้สะพานใหม่ ถึง ท่าเรื อสีพ่ ระยา
3. รถยนต์สว่ นบุคคล
- เส้ นทาง ถ.พระราม 4 แล้ วเลี ้ยวเข้ า ถ.สีลม หรื อ ถ.สุรวงศ์ ก็ได้ ตรงไปสุดถนน จะเชื่อมต่อกับ ถ.เจริ ญกรุ งเลี ้ยวขวา
รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ ส จะอยูซ่ อยเจริ ญกรุง 30
- เส้ นทาง ถ.เจริ ญกรุง ให้ มาซอยเจริ ญกรุง 30
- ลงทางด่วน หัวลาโพง จะเป็ นสุดทางของ ถ.พระราม 4 ให้ เลี ้ยวซ้ ายเข้ า ถ.มหาพฤฒาราม แล้ วตรงมาสุดถนน
เลี ้ยวขวาตรงบริ เวณคอสะพานแล้ วรี บชิดซ้ ายเข้ าตรงซอย “โรงควบคุมคุณภาพน ้าสี่พระยา” ตรงบริ เวณนัน้ จะเป็ น
เส้ นเดินทางรถทางเดียว (One Way) ผ่านหน้ าอาคารริ เวอร์ ซิตี ้ แล้ วเลี ้ยวขวาเข้ าโรงแรม
หมายเหตุ จอดรถได้ ที่อาคารของโรงแรมและที่อาคารริเวอร์ ซิตี ้ (ในกรณีจอดที่ ริ เวอร์ ซิตี ้ นาบัตรจอดรถมาประทับตราที่งาน
ประชุมได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย)
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เส้ นทางหนีไฟ
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholder’s Registration No.

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1)

(2)

(3)

.
เดือน
Month

ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Address

พ.ศ.
Year

,

สัญชาติ
Nationality

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)
being a shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited (“the Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
holding the total amount of
shares and are entitled to vote equal to
 หุ ้นสามัญ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and are entitled to vote equal to
 หุ ้นบุริมสิ ทธิ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
preferred share
shares and are entitled to vote equal to

เสี ยง ดังนี้
votes as follows:
เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรื อ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ของบริ ษทั ฯ ได้ โดยมีขอ้ มูลแสดงในหนังสื อบอก
กล่าวเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2560)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director or Executive Director of the Company of whose details are in of Notice of the 2017 AGM.)
 1. ชื่อ (Name)

อายุ (age)

ปี (years) อยูบ่ า้ นเลขที่ (residing at)
หรือ (or)

 2. ชื่อ (Name)

อายุ (age)

ปี (years) อยูบ่ า้ นเลขที่ (residing at)
หรือ (or)

 3. ชื่อ (Name)

อายุ (age)

ปี (years) อยูบ่ า้ นเลขที่ (residing at)
,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2560
ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรอยัล ออคิด บอลรู ม ชั้น 2 รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2 ถนนเจริ ญกรุ ง ซอย 30
แขวงสี่ พระยา เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on 5 April 2017 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.

เพือ่ ความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนาหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์ บาร์ โค้ ด มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าทีล่ งทะเบียนในวันประชุมด้ วย
For convenience in the registration, please bring your proxy with printed barcode and present at the meeting.
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(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที่ 1
Agenda No. 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2016

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 2
รั บทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2559
Agenda No. 2
To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company’s business operations in 2016
เสนอเพือ่ ทราบไม่ มีการลงมติ
For acknowledgement without approval
..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 3
Agenda No. 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
To approve the statements of financial position and statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2016

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559 และจ่ ายเงินปันผล
Agenda No. 4
To approve the allocation of the profit for the performance of the year 2016 and the dividend payment
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 5
รับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุ ดย่ อย พิจารณาอนุมัติเงินบาเหน็จกรรมการบริษทั ฯ จากผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2559 และขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุ ดย่ อย ประจาปี 2560
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 2016 operating results, and to approve the
level of remuneration of Directors and menbers sub-committees in 2017
วาระที่ 5.1
พิจารณาอนุมัติเงินบาเหน็จกรรมการบริษทั ฯ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2559
Agenda No. 5.1 To approve the performance allowance for the Board of Directors for 2016 operating results
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
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 งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที่ 5.2
Agenda No. 5.2

ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2560
To approve the level of remuneration of Directors and members sub-committees in 2017

 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 6
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทั ฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda No. 6
To consider the election of directors replacing those retiring by rotation
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect Directors as a whole
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
 การเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
To elect each Director individually

 งดออกเสี ยง
Abstain

6.1 นายศุภเดช พูนพิพฒั น์
Mr. Suphadej Poonpipat
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

6.2 นางศิริเพ็ญ สี ตสุวรรณ
Mrs. Siripen Sitasuwan
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

6.3 นายธีรพจน์ วัชราภัย
Mr. Tiraphot Vajrabhaya
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 7
Agenda No. 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560
To consider the appointment of the auditor and determine the audit fees for 2017

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

..........................................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 8
Agenda No. 8

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Other business (if any)

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง และ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
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) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้า ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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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ผูม้ อบฉันทะ/Shareholder

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy

หมายเหตุ / Notes:
1.

ผูถ้ ื อหุ ้ นที่มอบฉั นทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ั บมอบฉั นทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่ สามารถแบ่ งแยกจ านวนหุ ้ นให้ ผูร้ ั บมอบฉั นทะหลายคนเพื่ อแยก
การลงคะแนนเสี ยงได้
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.

วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

3.

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ 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.

ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี )
Participants are required to present the following documents for registration prior to attending the meeting (depending on the case).
ก)
a)

ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
For individual shareholders
เอกสารแสดงตนที่หน่ วยงานราชการออกให้ ซึ่ งปรากฏรู ปถ่ายของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม พร้ อมสาเนาเอกสารแสดงตนซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้องของผูถ้ ือหุ ้น และผูร้ ั บมอบฉันทะ
(กรณีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ)
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)
b)

ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
For shareholder who is the juristic person
สาเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบียนนิ ติบุคลของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งรั บรองสาเนาถู กต้อง โดยผูแ้ ทนนิ ติบุคคและมี ขอ้ ความแสดงให้เห็ นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคล ซึ่ งลงนามในหนังสื อ
มอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นพร้อมสาเนาเอกสารแสดงตนที่หน่ วยงานราชการออกให้ซ่ ึ งปรากฏรู ปถ่ายของผูแ้ ทนนิ ติบุคคลที่ลงนามในสาเนา
หนังสื อรับรองการจดทะเบียนฯ และของผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว รวมถึงเอกสารแสดงตนของผูร้ ับมอบฉันทะให้เข้าร่ วมประชุม
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.
(โปรดดูข้อมูลเพิม่ เติมในคาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้ าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ในหนังสือบอกกล่ าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2560)
(Please see the additional information in the Notice of 2017 Annual General Meeting of Shareholders under the subject of Clarifications on Proxy Appointment, Registration
and Evidence for Attending and Voting.)
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรอยัล ออคิด บอลรู ม ชั้น 2
รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2 ถนนเจริ ญกรุ ง ซอย 30 แขวงสี่ พระยา เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 on 5 April 2017 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
เรื่ อง
Agenda
Re :
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Re :
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Re :
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่
Agenda

เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ
Re : Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain
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