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เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (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
วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา
องค์ ประชุม ณ เวลา 14.03 นาฬิกา มีผ้ ถู ือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง จํานวน 588 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 7,013,063
หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จํานวน 1,217 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 595,588,467 หุ้น รวมจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 1,805
ราย รวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 602,601,530 หุ้น ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 49.9471 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจํ
ั้
านวน
1,206,479,703 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุม
บันทึกเพิ่ มเติ ม: มี ผูถ้ ื อหุ้น 2 รายที ่เป็ นบุคคลที ่เกี ่ยวข้องกันตามเกณฑ์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”)
กํ าหนด ถือหุน้ รวมกันเกิ นร้อยละ 10 ของจํ านวนหุน้ ทีจ่ ํ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ เป็ นจํ านวน 12,666,430 หุ้น
ซึ่ ง ธปท. อนุญาตให้ใช้สิทธิ ลงคะแนนเสี ยงได้รวมกันไม่ เกิ นร้ อยละ 10 ของจํ านวนหุ้นที ่จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริ ษัทฯ ดังนัน้ จํ านวนหุน้ ทีป่ ระธานทีป่ ระชุมรายงานตอนเปิ ดประชุม ในส่วนของผูถ้ ื อหุ้นสองรายดังกล่าว จะสามารถ
ออกเสียงได้ในแต่ละวาระรวมเป็ นจํ านวน 120,647,970 หุ้น เท่านัน้ ส่วนอี ก 12,666,430 หุ้น ไม่สามารถออกเสียงได้
และจะไม่ปรากฏเป็ นฐานรายงานคะแนนการลงมติ ในแต่ละวาระ
กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายบันเทิง
2. นายศุภเดช

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
นายสมเกียรติ
ศุขเทวา
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หารความเสี่ยง(กรรมการ
อิสระ/กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
นายธีรพจน์
วัชราภัย
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
นายวิชิต
ญาณอมร
กรรมการสรรหาและกํ า หนดค่าตอบแทน และกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริ หาร และรองประธานกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง (กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)
นายสมเจตน์
หมูศ่ ิริเลิศ
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ (กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)
นายทวีศกั ดิ์
ศักดิ์ศิริลาภ
กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
หน้ าที่ 10
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เปิ ดประชุ ม นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุมได้ กล่าวเปิ ดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อเวลา 14.03 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 ษัทกล่าวแนะนํากรรมการบริ ษัทฯ และผู้บริ หาร ตลอดจนชีแ้ จงรายละเอียดวิธีการ
ดําเนินการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
เลขานุการบริษัท ได้ เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครัง้ นี ้ กรรมการบริ ษัทฯ ทัง้ 9 ท่านเข้ าร่ วม
ประชุมครบทุกท่าน รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประธาน
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง โดยได้ แนะนํากรรมการบริ ษัทฯ เป็ นรายบุคคล
คุ ณศุ ภเดช พูน พิพั ฒน์ เรี ยนชี แ้ จงเพิ่ม เติม ว่า การประชุม สามัญผู้ถือ หุ้นครั ง้ นีไ้ ด้ มีผ้ ูบริ หารของบริ ษั ท
ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) เข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ดังนี ้ 1) คุณกําธร ตันติศิริวฒ
ั น์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินของบริ ษัทฯ 2) คุณอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกุล รอง
กรรมการผู้จดั การ สายกลยุทธ์ การเงิน ธนาคารธนชาต 3) คุณสนอง คุ้มนุช รองกรรมการผู้จดั การ เครื อข่ายลูกค้ า
รายย่อ ยและธุ ร กิ จ ขนาดเล็ก ธนาคารธนชาต รวมถึ ง ผู้บริ ห ารธุ ร กิ จ สิน เชื่ อ รถยนต์ และในวันนี ค้ ุณ รั ต นา จาละ
ผู้สอบบัญชี จากสํานักงานสอบบัญชี ที่ทําการสอบบัญชีบริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่ม ก็ได้ เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้ด้ วย
ดังนัน้ หากในระหว่างการประชุมท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้สอบบัญชีตอบชี ้แจงข้ อซักถามก็
สามารถดําเนินการได้
หลังจากนัน้ ได้ ขอให้ เจ้ าหน้ าที่ของโรงแรมเรี ยนชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงเส้ นทางหนีไฟกรณีที่เกิดเหตุฉกุ เฉิน
หรื อเพลิงไหม้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น
เลขานุการบริษัท ได้ ขอเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ด้ วย โดย
คุณประชา ใจดี ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาเป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในครัง้ นี ้ และ
เลขานุการบริ ษัทได้ ชี ้แจงรายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุมให้ ทราบ สรุปได้ ดงั นี ้
• บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนนไว้ ให้ กบั ทุกท่านเพื่อความสะดวกในการใช้ สิทธิการออกเสียงลงมติ
ในการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ท่านได้ รับจะแบ่งเป็ นวาระต่าง ๆ รวมทัง้ หมด 10 บัตร ซึ่งฝ่ ายจัดการได้ พิมพ์
รายละเอียดไว้ ในบัตรแล้ ว สําหรับวาระที่ 2 เป็ นการเสนอรายงานเพื่อให้ ที่ประชุมรับทราบเท่านันจึ
้ งไม่มีบตั รลงคะแนน
โดยผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิมีสทิ ธิลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
• ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นชี ้แจงหรื อคําถาม กรุณาแจ้ งชื่อและนามสกุล
เพื่อให้ ผ้ จู ดบันทึกการประชุม ได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ ถกู ต้ อง
• การออกเสียงลงมติ สําหรับท่านที่ประสงค์จะใช้ 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
ไม่นํามานับเป็ นฐานคะแนนเสียง ยกเว้ น วาระที่ 5 จะนับรวมเป็ นฐานในการคํานวณคะแนนเสียงด้ วย
หน้ าที่ 11
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• สําหรับท่านที่มีมติ “เห็นด้ วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริ ษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่มีมติไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมในแต่ละวาระนัน้ ได้ จํานวน
เท่าใดจะถือเป็ นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบด้ วย ทังนี
้ ้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงการลงมติในแต่ละวาระไว้
อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะด้ วย
• ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอดําเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน
เมื่อการรวมคะแนนเป็ นที่เรี ยบร้ อยก็จะกลับมารายงานผลให้ ทราบเป็ นรายวาระไป
ดังนี ้
วาระที่ 1

หลังจากการชี ้แจงดังกล่าวข้ างต้ น ประธานที่ประชุมจึงขอเข้ าสูก่ ารพิจารณาตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559

ประธานที่ประชุม ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อ
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจําเป็ นต้ องเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาความถูกต้ องร่ วมกัน
โดยรายละเอียดของร่างรายงานการประชุม ได้ จดั พิมพ์ไว้ ในเล่มหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้ าที่ 9 ถึงหน้ าที่ 28 โดย
ขอเสนอรั บรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้ อมสอบถามว่ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ จะขอแก้ ไขรายงาน
การประชุมในจุดใดบ้ างหรื อไม่ หากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีประเด็นชีแ้ จงหรื อคําถาม กรุ ณาแจ้ งชื่อและนามสกุลเพื่อให้
ผู้จดบันทึกการประชุม ได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ ถกู ต้ อง
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึง
เสนอให้ ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดงั นี ้
เห็นด้ วยจํานวน
ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสียจํานวน

592,320,644

เสียง

0

เสียง

1,768,301

เสียง

0

เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2559

ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2559 ที่ผา่ นมา ต่อที่ประชุม
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 นี ้ เป็ นการรายงานผลการดําเนินงานจาก
คณะกรรมการ ซึง่ ได้ จดั เตรี ยมการนําเสนอไว้ ในรู ปแบบของวีดิทศั น์ ความยาวประมาณ 10 นาที โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
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พิจารณารายละเอียดในรายงานประจําปี 2559 ซึง่ ได้ จดั ทําเป็ นแผ่นซีดีสง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุม
บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์
“ปี 2559 เศรษฐกิจโลกฟื น้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ปริ มาณการค้ าโลกชะลอตัว แม้ วา่ ในประเทศยังคงมี
ภาวะเสีย่ งจากหนี ้สินภาคครัวเรื อนและธุรกิจ SMEs แต่เศรษฐกิจไทยโดยรวมยังคงมีเสถียรภาพและขยายตัวได้ อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ที่ สํ า คัญ คื อ เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ที่ ข ยายตัว อย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้ รู ป แบบการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และกิ จ กรรม
ทางเศรษฐกิ จ เกิ ดการปรั บเปลี่ยนรู ปแบบจากเดิมเพื่อรองรั บกระแสดิจิ ทัล และเกิ ด ผู้ประกอบการใหม่ที่คิดค้ น
เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนธุรกิ จ หรื อเพิ่มมูลค่าของบริ การ แต่ด้วยการปรั บทิศทางกลยุทธ์ ที่เหมาะสมของธนชาต
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจึงมีกําไรสุทธิ 12,611 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,551 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 14.02 เป็ นกําไรสุทธิ
ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ 6,013 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 577 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 10.61 สําหรับธนาคารธนชาตและบริ ษัทย่อย
ซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของกลุม่ มีกําไรสุทธิ 12,434 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,691 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 15.74 เติบโตติดต่อกันถึง
8 ไตรมาส โดยฐานรายได้ รวมของธนาคารเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมา ในขณะที่คา่ ใช้ จ่ายจากการดําเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ ้น
จากค่า ใช้ จ่ า ยในการพัฒ นาระบบโครงสร้ างพื น้ ฐาน และทรั พ ยากรบุค คล เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการทํ า งาน
ค่าใช้ จ่ายหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญไม่รวมส่วนเพิ่มลดลง จากคุณภาพสินทรัพย์ที่แข็งแกร่ งขึน้ อย่างมีนัยสําคัญ
ยอดสินเชื่อด้ อยคุณภาพ ตามงบการเงินรวมลดลง 5,247 ล้ านบาท ส่งผลให้ NPL Ratio ลดลงเหลือร้ อยละ 2.29
Coverage Ratio ปรับตัวดีขึ ้นมาอยูท่ ี่ร้อยละ 151.16 ในขณะที่อตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารเพิ่ม
ขึ ้นมาอยูท่ ี่ร้อยละ 19.15 รวมทังยั
้ งคงรักษาระดับ Liquidity Coverage Ratio ตามเกณฑ์ Basel III ไว้ ได้ อย่างดี แสดง
ถึงความสามารถด้ านการทํากําไร ความแข็งแกร่ งของคุณภาพสินทรัพย์ เงิ นกองทุน และสภาพคล่อง ทัง้ นี ้ แม้ ว่า
สินทรัพย์ รวมของธนาคารจะปรับตัวลดลง แต่ยงั คงสามารถรั กษาความเป็ นผู้นําตลาดสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ และมี
ยอดสินเชื่อด้ อยคุณภาพลดลงอย่างต่อเนื่อง
ความก้ า วหน้ าในปี ที่ ผ่า นมา ธนชาตมุ่งเน้ น พัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ ท างการเงิ น ใหม่ ๆ ภายใต้ แ นวคิ ด
“Thanachart Smart Solution” ประกอบด้ วย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนชาต “e-SAVINGS” บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
“บัญชีฟรี เว่อร์ ” รวมทังสร้
้ างสรรค์บริ การ “Thanachart Connect” โมบายแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยสูง ช่วยให้
ลูกค้ าทําธุรกรรมได้ ง่ายดายด้ วยตนเอง ทังนี
้ ้ ธนาคารยัง สนับสนุนการดําเนินการของระบบการชํ าระเงิ นภายใต้
ยุทธศาสตร์ National e-Payment โดยสื่อสารให้ ลกู ค้ าเข้ าใจความสําคัญของระบบ PromptPay และใช้ บริ การอย่าง
ทัว่ ถึง อีกทังร่้ วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจชันนํ
้ าพัฒนานวัตกรรมการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผลิตภัณฑ์บตั ร
พรี เพด (Prepaid Card) ในรู ปแบบบัตรเสมือน (Virtual Card) และบัตรพลาสติก (Physical Card) ตอบสนอง
ไลฟ์ สไตล์คนรุ่นใหม่ให้ ชําระค่าสินค้ าบริ การบนระบบออนไลน์และร้ านค้ าได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทย่อย
• บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) เปิ ดตัว “Think Application” ให้ ลกู ค้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ดูบทวิเคราะห์ห้ นุ ย้ อนหลัง 2 ปี แนะนําหุ้นทางเทคนิคและ Valuation พร้ อมข้ อมูลพื ้นฐานและ
คัดกรองหุ้นให้ ลกู ค้ าในรูปแบบที่เข้ าใจง่าย

หน้ าที่ 13

-ฉบับร่ าง-

เอกสารแนบ 1

• บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด พัฒนาระบบให้ ลกู ค้ าซื ้อขายกองทุนและดูข้อมูลการ
ลงทุนผ่าน Thanachart Connect ได้ ทุกวัน พร้ อมเสนอขายกองทุน T-PrimeLowBeta ที่บริ หารจัดการโดยคํานึงถึง
ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์เป็ นสําคัญ
• บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) พัฒนาผลิตภัณฑ์ “ธนชาต 2+ จัดเต็ม” และผลิตภัณฑ์
“ประกันภัยอุบตั ิเหตุถึงลูกถึงคุณ” โดยเพิ่มความคุ้มครองที่ลกู ค้ าต้ องการ พร้ อมยกระดับบริ การหลังการขาย พัฒนา
ศักยภาพของพนักงานสํารวจภัย นําเครื่ องมือและระบบที่ทนั สมัยมาใช้ เพื่อเพิ่มคุณภาพและความรวดเร็ วในการ
ให้ บริ การ
ปี 2559 ที่ผา่ นมา กลุม่ ธนชาตได้ รับรางวัลเกียรติยศด้ านต่าง ๆ มากมาย อาทิ
• บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล “Investors Choice Awards 2016” จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ด้ วย
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 7 ปี ติดต่อกัน
• ธนาคารธนชาต ได้ รับรางวัล No.1 Brand Thailand 2015-2016 สาขา Auto Hire Purchase Loan
จากนิตยสาร Marketeer / รางวัล Thailand Energy Awards 2016 และรางวัลสุริยศศิธร
• บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ได้ รับรางวัล Thailand Capital Markets Deal of the
Year จาก นิตยสาร IFR ASIA ในฐานะผู้เสนอขายหุ้น IPO ของ บมจ. บ้ านปู เพาเวอร์ ถือเป็ นธุรกรรมที่ใหญ่ที่สดุ ของ
ประเทศไทยในปี 2559 และรางวัลอันดับ 2 Best Local Brokerage จาก Asiamoney Brokers Poll 2016
• บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด ได้ รับรางวัล Best Fund House - Domestic Fixed
Income 2016 และรางวัล Morning Star Awards กองทุนตราสารหนี ้ยอดเยี่ยม ประเภทตราสารหนี ้ระยะสัน้
• บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ รับรางวัลบริ ษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริ หารงาน
ดีเด่น อันดับที่ 1 ปี 2558 และรางวัลผู้สาํ รวจอุบตั ิเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจําปี 2558
ที่สําคัญเรายังคงให้ ความสําคัญในการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดี ควบคู่กับการดําเนินธุรกิ จอย่างยั่งยืน
โดยมุ่งเน้ นพัฒนามาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ สูก่ ารเป็ นวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้ แนวคิด “องค์กรคุณธรรม..โปร่ งใส..
ไร้ คอร์ รัปชัน่ ”
ปี 2560 ธนาคารพาณิชย์ไทยยังต้ องเผชิญกับความท้ าทายอีกมาก โดยเฉพาะการเข้ ามาของคู่แข่งขัน
รายใหม่ ระเบียบและข้ อบังคับใหม่ที่จะเริ่ มมีผลบังคับใช้ เช่น Basel III และ IFRS9 อีกทังแรงกดดั
้
นของปั จจัยต่างๆ ที่มี
ผลต่อทังรายได้
้
ค่าธรรมเนียมและรายได้ ดอกเบี ้ย บนความท้ าทายดังกล่าว ธนชาตจึงมุ่งเน้ นการดําเนินธุรกิจอย่าง
มัน่ คงพร้ อมปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ใหม่ และส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินที่ดียงิ่ ขึ ้น ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงบริ การ
แบบดิจิทลั Internet Banking / Mobile Banking ให้ รองรับการทําธุรกรรมทางการเงินอย่างครอบคลุม เพื่อเป็ นธนาคาร
หลักของลูกค้ า อีกทังเสริ
้ มสร้ างความรู้ และทักษะของบุคลากร พร้ อมพัฒนาระบบโครงสร้ างพื ้นฐานภายในที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานของธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานและเพิ่มผลิตภาพการทํางาน
ของบุคลากร”
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สําหรับวาระนี ้ทุกท่านก็ได้ รับทราบผลการดําเนินงานของบริ 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 และงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สํ า หรั บ ปี สิ น้ สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2559

ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้นําเสนอในวาระนี ้
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 3 นี ้ มีรายละเอียดค่อนข้ างมาก เพื่อความ
สะดวกในการทําความเข้ าใจของผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ ขอนําเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ผ่านวีดิทศั น์ความยาวประมาณ 10 นาที เพื่ออธิ บายฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึ่งได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินนี ้ได้
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทฯ แล้ ว และได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตจากสํานักงานอีวาย (EY) ซึ่งได้ แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และเพิ่มวรรคเน้ นสําหรั บการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับการแสดงมูลค่าที่ดิน จากวิธีราคาทุนเป็ นวิธีการตีราคาใหม่ สําหรับรายงาน
ผู้สอบบัญชีปีนี ้ ได้ มีการเพิ่มเติมเนื ้อหาที่เกี่ยวกับเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ซึ่งเป็ นไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุ งใหม่ และมีผลบังคับใช้ ปีนี ้เป็ นปี แรก ตามรายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ จดั ส่งพร้ อมงบ
การเงินให้ กบั ท่านผู้ถือหุ้นแล้ ว
โดยในภาพรวม ณ ปี 2559 สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีจํานวนลดลงจากปี ก่อนตามภาวะ
เศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอตัว แต่ มี กํ า ไรสุท ธิ ป รั บ เพิ่ ม ขึ น้ จากปี ก่ อ น ซึ่ ง แสดงถึ ง ผลการดํ า เนิ น งานที่ ดี ข องกลุ่ม ธนชาต
ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2559
บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์
“คณะกรรมการขอนําเสนอแก่ที่ประชุมเพื่อการพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว โดยผลการตรวจสอบผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
งบการเงิ นรวมนีส้ ะท้ อนถึงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในกลุ่มธนชาต ตามที่ปรากฏในรายงาน
ประจําปี ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ทา่ นผู้ถือหุ้นแล้ ว
รายการที่สาํ คัญในปี 2559
ในระหว่างปี บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในการบันทึกมูลค่าที่ดินจากเดิม
ที่แสดงด้ วยวิธีราคาทุนเป็ นราคาที่ตีใหม่ โดยใช้ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
ภายนอก ในการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว ส่งผลให้ มลู ค่าที่ดินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้น 1,595
ล้ านบาท ทังนี
้ ้ มูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ ้น ธนาคารธนชาตซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ได้ ทงจํ
ั ้ านวน
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การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
สินทรัพย์
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จํานวน 966,867 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 30,714 ล้ านบาท
หรื อลดลงร้ อยละ 3.1 โดยมีรายการที่สาํ คัญ ได้ แก่ เงินลงทุนสุทธิ จํานวน 186,928 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2,366 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.3 เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ จํานวน 692,046 ล้ านบาท ลดลง 22,582 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
3.2 ส่วนใหญ่เกิดจากสินเชื่อเช่าซื ้อยังคงปรับตัวลดลงตามภาวะตลาดรถยนต์ที่ชะลอตัว ในขณะที่สินเชื่อรายย่อยอื่นมี
การเติบโตจากปี ก่อน อีกทังธนาคารธนชาตมี
้
นโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เน้ นคุณภาพมากขึ ้น
ด้ านหนี ้สิน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม ณ สิ ้นปี 2559 จํานวน 847,016 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 39,242
ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 4.4 โดยมีรายการที่สําคัญ ได้ แก่ เงินรับฝาก จํานวน 676,456 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 7,002
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.0 ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นของเงินฝากออมทรัพย์ตามกลยุทธ์การปรับโครงสร้ างเงินฝาก
และการบริ หารต้ นทุนทางการเงิน ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม จํานวน 61,704 ล้ านบาท ลดลง 23,225 ล้ านบาท
หรื อลดลงร้ อยละ 27.3 ส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของหุ้นกู้ระยะสัน้
ส่วนของเจ้ าของรวม จํานวน 119,851 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 8,528 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
7.7 ส่วนใหญ่เกิดจากกําไรจากการดําเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ จํานวน 6,013 ล้ านบาท ส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาที่ดินเพิ่มขึ ้นสุทธิ จํานวน 665 ล้ านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 2,214 ล้ านบาท และส่วนได้ เสีย
ที่ไม่มีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ ้น 4,311 ล้ านบาท
การพิจารณางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ในปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม จํานวน 12,611 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
1,551 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.0 โดยเป็ นกําไรส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ จํานวน 6,013 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 577
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.6 โดยรายการเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญมีดงั นี ้
1. รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
ในปี 2559 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิจํานวน 28,468 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 738
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยรายได้ ดอกเบี ้ย มีจํานวน 45,208 ล้ านบาท ลดลง 3,432
ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 7.1 เป็ นไปตามทิศทางอัตราดอกเบี ้ยในตลาด และปริ มาณเงินให้ สินเชื่อที่ลดลง สําหรับ
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยในปี 2559 มีจํานวน 16,740 ล้ านบาท ลดลง 4,170 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 19.9 จากปี ก่อน
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริ หารต้ นทุนเงินฝาก และการปรับโครงสร้ างเงินฝากของธนาคารธนชาต
2. รายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ย
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ย จํานวน 12,279 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 115
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.9 ประกอบด้ วยรายการที่สาํ คัญ ได้ แก่
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• รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิ จํานวน 5,888 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 423 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 7.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ ค่านายหน้ าจากธุรกิจหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการกองทุน และ
ค่านายหน้ าจากการเป็ นตัวแทนขายประกันภัย/ประกันชีวิต
• รายได้ จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ จํานวน 2,659 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 616 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 30.2 เกิดจากธุรกิจประกันภัยที่เติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
• กําไรสุทธิจากเงินลงทุน จํานวน 1,061 ล้ านบาท ลดลง 895 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 45.8
จากภาวะตลาดที่ผนั ผวน
3. ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ จํานวน 21,073 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,064 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 5.3 ตามการเพิ่มขึ ้นของค่าตอบแทนพนักงานประจําปี และค่าตอบแทนการขายตามปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ ้น
รวมทังจากการลงทุ
้
นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
4. ค่าใช้ จ่ายหนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่า
ในปี 2559 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สูญ หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่า จํ านวน
6,210 ล้ านบาท ลดลง 2,390 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 27.8 จากการบริ หารหนี ้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ภาษี เงินได้
ในปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีภาษี เงินได้ จํานวน 853 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 628 ล้ านบาท โดย
ในปี 2559 ธนาคารธนชาตซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยยังคงไม่มีภาระภาษี เงินได้ นิติบุคคล เนื่องจากยังมีผลขาดทุนทางภาษี
คงเหลือ
จากการประสานความร่ วมมือที่มีประสิทธิภาพของทุกบริ ษัท ภายใต้ กลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนชาต
ส่งผลให้ ผลประกอบการของบริ ษัทย่อยทุกบริ ษัท มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมัน่ คง ผลการดําเนินงานปี 2559 ของ
บริ ษัทย่อยที่สาํ คัญ ดังแสดงหน้ าจอ
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานปี 2559 และปี 2558 ของบริ ษัทย่อยที่สาํ คัญ
บริษัทย่ อย

สัดส่ วนการถือหุ้น
ทางตรง/ทางอ้ อม
(ร้ อยละ)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม *
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ ที เอส จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
บริ ษัท ราชธานีลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จํากัด
บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ แม๊ กซ์ จํากัด
บริ ษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ

50.96
50.96
50.96
50.96
38.22
33.22
100.00
83.44
51.00

(หน่วย: ล้ านบาท)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สําหรับปี
2559
2558
12,434
11,962
1,005
662
189
355
881
55
92
122

10,743
11,452
1,117
488
(18)
320
749
50
69
(121)

* เฉพาะส่วนของธนาคารธนชาต

ทังนี
้ ้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ทา่ นผู้ถือหุ้นแล้ ว”
ภายหลังจากการนําเสนอวีดิทศั น์ คุณศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วีดิทศั น์ที่ได้ นําเสนอ
ผ่านไปนัน้ ได้ อธิ บายฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2559 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยู่ใน
รายงานประจําปี กับสรุปงบการเงินและคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี 2559
ที่สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ ว
จากนัน้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ นซั ก ถาม / แสดงความคิ ด เห็ น โดยในวาระนี จ้ ะมี ผ้ ู สอบบั ญ ชี
จากสํานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ช่วยตอบคําถามให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วย ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี ้
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ (ผู้ถอื หุ้น)
ขอชื่นชมคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และสายการเงิน เนื่องจากว่าปี นี ้ราคาหุ้นของบริ ษัทฯ ปรับตัวสูงขึ ้นจาก
ที่ทรงมาหลายปี และการดูแลคุณภาพของสินเชื่ อ และการบริ หารหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิ ดรายได้ มีการบริ หารจัดการเป็ น
อย่างดี และขอสอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
1. จากที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริ กามีการขึ ้นอัตราดอกเบี ้ย จะมีผลกระทบต่อกลุ่มธนาคารพาณิชย์
และธนาคารธนชาตที่เป็ นธนาคารขนาดกลางอย่างไรบ้ าง เช่น สินเชื่ อที่อยู่อาศัยในระยะยาวหรื อระยะใกล้ นี ้ ที่มี
โปรโมชัน่ อัตราดอกเบี ้ยคงที่ในช่วง 1-3 ปี แรก จะมีการปรับอัตราดอกเบี ้ยขึ ้นหรื อไม่สาํ หรับลูกค้ าที่จะซื ้อบ้ านในปี นี ้หรื อ
ปี หน้ า
หน้ าที่ 18

-ฉบับร่ าง-

เอกสารแนบ 1

2. ในปี 2560 แนวโน้ ม ภาวะเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยจะมี ก ารปรั บ ตัว ไปในทิ ศ ทางใด พอที่ จ ะ
คาดการณ์ได้ หรื อไม่
3. ระบบ e-Payment ที่เปิ ดให้ บริ การแล้ ว มีปัญหา ข้ อบกพร่อง หรื อมีการขัดข้ องของระบบอย่างไรบ้ าง
และมีการถูกโจมตีทางอินเทอร์ เน็ตหรื อไม่อย่างไร
4. การขายทรัพย์สนิ รอการขายที่ทําเป็ นเล่มมีการวางตามงานบ้ านและคอนโด มีการจัดทําปกสวยงาม
แต่ข้างในเป็ นขาว-ดํา ซึ่งทําให้ ดูทรั พย์ สินไม่ชัดเจน และดูสีหม่นหมอง จึงอยากจะให้ เปลี่ยนมาเป็ นแบบสีจะได้ ดู
สวยงามและชัดเจน
5. สําหรับการประกันชีวิต / ประกันภัย ธนาคารธนชาตที่มีการปล่อยสินเชื่อบ้ านหรื อสินเชื่อรถยนต์
และมีการส่งเสริ มให้ ลกู ค้ าทําประกัน จึงคิดว่าน่าจะสามารถทํากําไรได้ ดีกว่านี ้
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์
สําหรับเรื่ องเศรษฐกิจจะมีทิศทางเป็ นอย่างไรนัน้ คงจะตอบยาก เนื่องจากการที่เป็ นส่วนหนึ่งในระบบ
เศรษฐกิจใหญ่ ในด้ านงบประมาณนันคาดว่
้
าจะมีการเติบโตประมาณร้ อยละ 3 ส่วนเรื่ องเอกสารประกาศขายทรัพย์สิน
ที่ทําเป็ นเล่มนัน้ ก็ขอรับไปดําเนินการพิจารณาปรับปรุ งให้ เป็ นภาพสีต่อไป แต่อย่างไรก็ตามได้ จดั ให้ มีภาพทรัพย์สินที่
เป็ นสีอยู่ในเว็บไซต์แล้ ว สําหรับธุรกิจประกันชีวิต ปั จจุบนั ธนาคารธนชาตไม่มีบริ ษัทประกันชีวิตแล้ ว ด้ วยได้ ขายหุ้น
ให้ กับทางพรู เด็นเชี ยล และทําข้ อตกลงเป็ นนายหน้ าประกันชี วิต ให้ กับ พรู เด็ นเชี ยลในระยะยาว ส่วนบริ ษัท ฯ มี
บริ ษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ซึ่งเดิมคือ บริ ษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) โดยมี
บริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ 49 และบริ ษัทฯ ถือร้ อยละ 51 ก็ค่อย ๆ มีการเติบโตขึ ้น โดยไม่ได้ ทํา
ธุรกิจผ่านทางธนาคารธนชาตและบริ ษัทย่อยของธนาคารธนชาตเลย สําหรับธุรกิจประกันภัยมี return on equity
เติบโตได้ ดีเกินร้ อยละ 20 และทําได้ ดีตลอดมา และผลการดําเนินงาน 10 ปี ที่ผ่านมาประสบความสําเร็ จมาตลอด
สําหรับคําถามเรื่ องอื่นขอให้ คณ
ุ สมเจตน์เป็ นผู้ตอบคําถาม
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
การที่ ธนาคารสหรั ฐอเมริ ก า หรื อ Fed ปรั บ ขึน้ ดอกเบีย้ นัน้ คงจะกระทบตลาดทุนมากหน่อย แต่ใ น
ประเทศช่วงระยะสันยั
้ งไม่กระทบ โดยต้ นทุนดอกเบี ้ยในตลาดจะขยับตัวในครึ่งปี หลัง ขึ ้นอยูก่ บั ว่า Fed จะปรับขึ ้นต่อไป
หรื อไม่ อย่างไรก็ ตาม ทางทีมงานได้ บริ หารจัดการความเสี่ยงเรื่ องดังกล่าวอยู่ตลอด แม้ ตลาดจะขยับตัวธนาคาร
ธนชาตจะยัง คงสามารถรองรั บความเสี่ยงหรื อให้ มีผลกระทบน้ อยที่สุด สําหรั บดอกเบีย้ สินเชื่ อเคหะจากที่ตลาดมี
การแข่งขันสูงอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อจึงคงอยูใ่ นระดับที่ไม่สงู มากนักต่อไป ซึง่ ได้ พยายามที่จะสร้ างความสามารถทางการ
แข่งขันด้ านการให้ บริ การให้ มีความรวดเร็ ว การอนุมตั ิสินเชื่อ การให้ คําแนะนํากับลูกค้ าในการสร้ างความแตกต่างเพื่อ
ชดเชยการแข่งขันด้ านดอกเบี ้ย
การพัฒนาของระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็ นความร่ วมมือกันของสมาคมธนาคารไทย
ผ่าน บริ ษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊ กซ์ จํากัด และมี ธปท. เป็ นผู้ผลักดันโครงการ ซึง่ ทีมงานของทุกธนาคารทํางานร่ วมกัน
ที่นนั่ ใช้ มาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงในระดับโลก และมีความร่ วมมือของผู้เชี่ยวชาญจากทุกธนาคาร ที่คอยดูแล
เรื่ องความมั่งคงของระบบอย่างต่อเนื่อง เท่าที่ผ่านมาระบบทํางานได้ ดี ไม่มีปัญหาอุปสรรค และไม่เห็นความเสี่ยง
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ในเรื่ องที่จะมีใครเข้ ามาทําอันตรายระบบ โดยต้ องขอเรี ยนว่าทัง้ ธปท. กระทรวงการคลัง ตลอดจนรัฐบาล ได้ ดแู ลเรื่ องนี ้
อย่างใกล้ ชิด และมัน่ ใจในระบบความปลอดภัยที่ใช้ อยูใ่ นอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทย
หลังจากนันไม่
้ มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดงั นี ้
เห็นด้ วยจํานวน
ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสียจํานวน

587,794,400

เสียง

0

เสียง

8,567,001

เสียง

0

เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วยให้
อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 และจ่ ายเงินปั นผล

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามรายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ที่ได้ ชีแ้ จงให้
ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแล้ วนัน้ และจากข้ อมูลที่แสดงไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเชิ ญประชุม
โดยในปี 2559 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จํานวน 1,659,316,893.07 บาท และกําไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของ
บริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม จํานวน 6,012,724,760.05 บาท และยังมีกําไรสะสมจํานวนหนึ่ง บริ ษัทฯ จึงสามารถ
จ่ายเงินปั นผลได้ และบริ ษัทฯ มีทนุ สํารองตามกฎหมายครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็ น
ทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และข้ อบังคับอีกแต่อย่างใด ซึง่ คณะกรรมการ
ได้ พิจารณาแล้ วจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา ดังนี ้
1. รับทราบการไม่จดั สรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2559 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจาก
บริ ษัทฯ มีทนุ สํารองตามกฎหมายครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว
ตุลาคม 2559

2. รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งจ่ายให้ ผ้ ถู ื อหุ้นเมื่อวันที่ 21

3. ขออนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจากกําไรสะสมที่เสียภาษี ในอัตรา
ร้ อยละ 30 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท
การจ่ า ยเงิ น ปั นผลครั ง้ นี ้ เมื่ อ รวมกับ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลที่ ค ณะกรรมการอนุ มัติ จ่ า ย
ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็ นจํานวนเงิน 932,103,762.40 บาท จะรวมเป็ นจํานวนเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายของปี 2559
ทังสิ
้ ้นในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็ นจํานวนเงินที่อนุมตั ิจ่าย 2,330,259,406 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 140.43 ของ
กําไรสุทธิปี 2559 จากผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้ อยละ 38.76 จากผลการดําเนินงานส่วนที่
เป็ นของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม สําหรับสถิติการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ จากผลการดําเนินงานปี 2557 ถึง 2559
ก็ได้ จดั ทําตารางเปรี ยบเทียบให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านได้ พิจารณาแล้ ว ดังที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้ าที่ 29
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หากได้ รับอนุมัติจ ากที่ ประชุมผู้ถื อหุ้นแล้ ว ก็ จ ะกํ าหนดรายชื่ อผู้ถือ หุ้นที่ มีสิทธิ รับเงิ น ปั น ผล ในวัน ที่
19 เมษายน 2560 และให้ รวบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติห ลัก ทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่ อผู้ถือหุ้นในวันที่
20 เมษายน 2560 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
จากนัน้ ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม /
แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ผลการลงมติวาระที่ 4 มีดงั นี ้
เห็นด้ วยจํานวน
ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสียจํานวน

595,285,789

เสียง

800

เสียง

1,155,201

เสียง

0

เสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 เป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท และให้ ดําเนินการจ่ายเงินปั นผลตามกําหนดการที่
เสนอ
วาระที่ 5

รั บ ทราบรายงานค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ฯ และกรรมการชุ ด ย่ อ ย พิ จ ารณาอนุ มั ติ
เงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2559 และขออนุ มัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่ อย ประจําปี 2560

ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ คุณธีรพจน์ วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหาและกํ าหนด
ค่าตอบแทน เป็ นผู้นําเสนอในวาระนี ้
คุ ณ ธี รพจน์ วั ช ราภัย เรี ยนแจ้ งต่อ ที่ ประชุมว่า ด้ ว ยคณะกรรมการบริ ษัท ฯ โดยการเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย
เป็ นประจําทุกปี และเห็นสมควรให้ มีการรายงานค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี ที่ผ่านมา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการเป็ นประจํ า ทุก ปี โดยได้ ร ายงานการจ่ า ยค่า ตอบแทนที่ ไ ด้ จ่ า ยให้ แ ก่ ค ณะกรรมการทุก คณะในปี 2559
ให้ ที่ประชุมทราบ ดังนี ้
• ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ ซึง่ จัดสรรจากวงเงินที่ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิไว้ จํานวน 11,000,000 บาท โดย
จํานวนที่จ่ายออกจริ งเท่ากับ 8,762,068.97 บาท ซึง่ เป็ นไปตามจํานวนครัง้ ที่กรรมการเข้ าร่วมประชุม
• จํ า นวนค่ า ตอบแทนที่ จ่ า ยแก่ ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอื่ น ๆ ทัง้ ปี 2559 มี จํ า นวนรวมเท่ า กั บ
3,911,000 บาท
• ตารางแสดงจํานวนค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกชุดที่จ่ายในปี 2559
และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายในปั จจุบนั รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หน้ าที่ 30
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ส่วนค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2559 ดูได้ จากรายงานประจําปี หน้ าที่ 93 ถึงหน้ าที่ 94
ซึง่ เป็ นการรายงานเพื่อทราบไม่มีการลงมติ และนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้ รายงานไปแล้ วนัน้ บริ ษัทฯ ไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทน และ/หรื อ สิทธิประโยชน์อื่นใดในลักษณะที่มิใช่คา่ ตอบแทนตามปกติให้ แก่กรรมการ
สําหรั บในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาทบทวนค่าตอบแทน
กรรมการ โดยพิจารณาข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนที่รวบรวมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD) และรู ปแบบการเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนของกลุ่มธุรกิ จธนาคารพาณิ ชย์ ตามหลักเกณฑ์ การ
พิจารณาที่คํานึงถึงบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรม เสนอคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทน ดังนี ้
1. อนุมตั ิการจัดสรรเงินบําเหน็จแก่กรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ในอัตราร้ อยละ 1
ของเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายแก่ผ้ ูถือหุ้น ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ กําหนดไว้ โดยให้ คณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ เป็ นผู้ พิ จ ารณาจั ด สรรแก่ ก รรมการบริ ษั ท ฯ ต่ อ ไป โดยปี นี เ้ งิ น ปั นผลที่ อ นุมัติ จ่ า ยแก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นรวมเป็ น
จํานวนเงิน 2,330,259,406 บาท ดังนัน้ จํานวนเงินบําเหน็จที่ขอเสนอจ่ายแก่กรรมการทังคณะ
้
จึงเป็ นเงินจํานวน
23,302,594.06 บาท รายละเอียดของการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการจากผลการดําเนินงานปี 2557-2559 ได้ จาก
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้ าที่ 31 โดยปี ที่แสดงในเอกสารเป็ นปี ผลการดําเนินงาน
2. อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2560 ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ
(หน่วย: บาท)

ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
หมายเหตุ

ปั จจุบนั
ขออนุมตั ิ
ปั จจุบนั
ขออนุมตั ิ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
ค่ าเบีย้ ประชุม
(รายเดือน : คน)
(ต่ อครัง้ : คน)
100,000
50,000
จ่ายในอัตราปั จจุบนั
50,000
25,000
จ่ายในอัตราปั จจุบนั

ซึง่ เปลี่ยนจากเดิมที่ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาทต่อปี

คณะกรรมการตรวจสอบ
(หน่วย: บาท)

ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ

ปั จจุบนั
ขออนุมตั ิ
ปั จจุบนั
ขออนุมตั ิ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน : คน)
50,000
60,000
30,000
40,000
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ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครัง้ : คน)
25,000
30,000
20,000
20,000
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
(หน่วย: บาท)

ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ

ปั จจุบนั
ขออนุมตั ิ
ปั จจุบนั
ขออนุมตั ิ

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

ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครัง้ : คน)
50,000
20,000
33,000
15,000

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(หน่วย: บาท)

ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
หมายเหตุ

ค่ าตอบแทนรายเดือน

ค่ าเบีย้ ประชุม

(รายเดือน : คน)

(ต่ อครั ง้ : คน)

ปั จจุบนั
ขออนุมตั ิ
ปั จจุบนั
ขออนุมตั ิ

30,000
จ่ายในอัตราปั จจุบนั
20,000
จ่ายในอัตราปั จจุบนั

30,000
20,000

จ่ายให้ แก่กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารเท่านัน้

ทังนี
้ ้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้ างต้ น จะมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป และ
ให้ คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตรานี ้ไว้ จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น
หลัง จากนัน้ คุณ 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 บํ า เหน็ จ แก่ ก รรมการบริ ษั ท ฯ ในจํ า นวนร้ อยละ 1 ของเงิ น ปั นผลที่ อ นุ มัติ
จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้ดําเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป โดยใช้ บตั รลงคะแนน
วาระที่ 5.1
2. ขออนุมตั ิค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2560 โดยใช้ บตั ร
ลงคะแนนวาระที่ 5.2
ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดงั นี ้
เห็นด้ วยจํานวน

535,618,902

เสียง

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

59,646,027

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

1,200,801

เสียง

0

เสียง

บัตรเสียจํานวน
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้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
ประชุม อนุมตั ิการจัดสรรเงินบําเหน็จกรรมการบริ ษัทฯ ในอัตราร้ อยละ 1 ของเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้ดําเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป
ผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดงั นี ้
เห็นด้ วยจํานวน

595,076,610

เสียง

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

181,319

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

1,207,801

เสียง

0

เสียง

บัตรเสียจํานวน

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2560
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้เป็ นการพิจารณาเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทฯ แทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ แต่เนื่องจากว่าในการประชุมครัง้ นี ้ คุณธีรพจน์ วัชราภัย และคุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ เป็ นกรรมการที่
ครบกําหนดออกตามวาระ จึงขอให้ คุณวิชิต ญาณอมร กรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้นําเสนอ
รายละเอียดในวาระนี ้
คุณวิชิต ญาณอมร เรี ยนแจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรั บกรรมการที่ครบกํ าหนดออกตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์

ร อ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่
(กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)

2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

3. นายธีรพจน์ วัชราภัย

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

เพื่ อ ให้ ผ้ ูถือ หุ้นได้ พิจ ารณาและลงมติอ ย่างอิ สระในวาระนี ้ ขอให้ บุค คลที่ ถูกเสนอชื่ อรั บ แต่ง ตัง้ เป็ น
กรรมการทัง้ 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็ นการชัว่ คราว หลังจากนันบุ
้ คคลที่ถกู เสนอชื่อรับแต่งตังเป็
้ นกรรมการทัง้ 3 ท่าน
ได้ ออกจากห้ องประชุม
คุ ณ วิ ชิ ต ญาณอมร เรี ย นแจ้ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า การสรรหาหรื อ เสนอแนะผู้ที่ จ ะเข้ ารั บ ตํ า แหน่ ง
แทนกรรมการที่ ค รบวาระนี ้ นอกจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะมอบหมายให้ ค ณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาแล้ ว คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ยังได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อ
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บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเข้ ารั บเลือกตังเป็
้ นกรรมการในการประชุมครั ง้ นี ้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้ นกําหนดเวลา
(www.thanachart.co.th) ตังแต่
ดังกล่าวแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามา ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงได้
พิ จ ารณาสรรหาบุค คลเพื่ อ เสนอผู้ถื อ หุ้น แต่ ง ตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษั ท ฯ แทนกรรมการบริ ษั ท ฯ ที่ อ อกตามวาระ
ซึง่ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ พิจารณาความรู้ ความสามารถ และการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ผ่านมาของ
กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่านแล้ ว มีมติเสนอกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ให้ ผ้ ูถือหุ้นแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
บริ ษัทฯ ต่อไป (โดยกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่ออกตามวาระงดออกเสียงลงมติสาํ หรับตนเอง)
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณามีมติเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน เสนอกรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป โดยทัง้ 3 ท่าน
ได้ รับความเห็นชอบการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ จาก ธปท. แล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้ อมูลประวัติ
โดยสังเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้ จากหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมตังแต่
้ หน้ าที่ 32 ถึงหน้ าที่ 35 หรื อตามที่แสดง
บนจอภาพ
หลัง จากนั น้ คุ ณ วิ ชิ ต ญาณอมร ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ นซั ก ถาม / แสดงความคิ ด เห็ น ซึ่ ง มี
ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี ้
นายปรีชา จินตนานนท์ (ผู้รับมอบฉันทะ)
ได้ สอบถามกรณีกรรมการอิสระที่ปฏิบตั ิงานเกิน 9 ปี มีจุดเด่นที่สําคัญอะไร คณะกรรมการได้ เคยหารื อ
ในประเด็นการคงไว้ ซงึ่ ความอิสระหรื อไม่ และในอนาคตวางระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเฉพาะส่วนของกรรมการอิสระ
หรื อไม่
ประธานที่ประชุม
เรื่ องกรรมการอิสระไม่ควรดํารงตําแหน่งเกิน 3 วาระ เป็ นเรื่ องที่คณะกรรมการก็พิจารณาอยู่ที่จะไม่ให้
กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งนานเกินไป โดยสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตเมื่อเช้ านี ้ กรรมการ
อิสระ 2 ท่าน ที่ครบวาระและเป็ นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี และสามารถสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหน่งแทนได้ นนก็
ั้
ไม่ได้ เสนอเป็ นกรรมการต่อไป สําหรับบริ ษัทฯ ที่เสนอคุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ที่เป็ นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี เป็ น
กรรมการต่อไปนัน้ เนื่องจากท่านยังดํารงไว้ ซึ่งความเป็ นอิสระในการทําหน้ าที่ของท่านอย่างดีเยี่ยม และท่านเป็ นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถในทางด้ านตรวจสอบและธุรกิจการเงินอย่างมาก ซึ่งทางคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนด
ค่าตอบแทนก็ได้ พยายามสรรหาหาบุคคลอื่นที่มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม แต่ก็ไม่ใช่เรื่ องที่จะสามารถหาบุคคลดังกล่าว
ได้ ง่าย
หลังจากนันไม่
้ มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
คุณวิชิต ญาณอมร แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี ้เพื่อความโปร่ งใสในการลงมติจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
แยกเป็ นรายบุคคล โดยให้ ใช้ บตั รที่ระบุ วาระที่ 6.1 ถึงวาระที่ 6.3 ที่ระบุชื่อกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
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6.1 นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์
6.2 นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
6.3 นายธีรพจน์ วัชราภัย
จากนัน้ คุณ วิ ชิ ต ญาณอมร ได้ เ ชิ ญกรรมการทัง้ 3 ท่า นที่ ไ ด้ ออกจากห้ อ งประชุม เป็ นการชั่ว คราว
กลับเข้ าที่ประชุมเพื่อดําเนินการในวาระต่อไป
มีผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วยให้ แต่งตังบุ
้ คคลที่คณะกรรมการเสนอชื่อทัง้ 3 ท่ าน เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ โดยแยกการ
ลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคลจากคะแนนเสียงทังหมดของที
้
่ประชุม ดังนี ้
3

ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ มีดงั นี ้
เห็นด้ วยจํานวน

584,358,732

เสียง

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

11,039,010

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

1,160,301

เสียง

0

เสียง

บัตรเสียจํานวน

ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ มีดงั นี ้
เห็นด้ วยจํานวน

584,402,912

เสียง

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

10,992,029

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

1,163,101

เสียง

1

เสียง

บัตรเสียจํานวน

ผลการลงมติวาระที่ 6.3 นายธีรพจน์ วัชราภัย มีดงั นี ้
เห็นด้ วยจํานวน

536,813,341

เสียง

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

58,581,600

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

1,163,101

เสียง

1

เสียง

บัตรเสียจํานวน

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตัง้
บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ เสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
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พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2560

ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้นํา
เสนอในวาระนี ้
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2559 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีให้ เป็ นจํานวนเงิน 900,000 บาท
สําหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณานําเสนอผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณา
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบแล้ ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด 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 ประจําปี 2560 โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงิน 900,000 บาท
หลัง จากได้ พิ จ ารณาถึ ง องค์ ป ระกอบในด้ า นต่า ง ๆ รวมทัง้ ความเหมาะสมของปริ ม าณงานแล้ ว
มีความเห็นว่า บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นสํานักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชี อยู่ในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู้
ความชํานาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการให้ บริ การ และการ
ให้ คําปรึกษากับบริ ษัทฯ ในด้ านต่าง ๆ เป็ นอย่างดีตลอดมา
สําหรับค่าสอบบัญชี ที่เสนอเข้ ามาในปี 2560 นี ้ ก็ มีความสมเหตุสมผล โดยผู้สอบบัญชี ทงั ้ 3 ท่าน
รวมถึงบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษัทฯ แต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ รับความเห็นชอบจาก ธปท. แล้ ว โดยอัตราค่าสอบบัญชีของปี 2560
จํานวน 900,000 บาท ซึง่ เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2559
สําหรับรายละเอียดประวัติผ้ ูสอบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน และข้ อมูลอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในเล่มหนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุม หน้ าที่ 37 ถึงหน้ าที่ 39
หลัง จากนัน้ คุณศิ ริ เพ็ ญ สีต สุว รรณ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ซักถาม / แสดงความคิ ด เห็น ซึ่ง ไม่มี
ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ผลการลงมติในวาระที่ 7 มีดงั นี ้
เห็นด้ วยจํานวน

594,975,157

เสียง

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

425,600

เสียง

งดออกเสียงจํานวน

1,190,701

เสียง

0

เสียง

บัตรเสียจํานวน
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มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2560 โดยมีรายชื่อ ดังนี ้
1. นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรื อ
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951
และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน 900,000 บาท
วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ประธานที่ประชุ ม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอข้ อเสนอแนะและคําถามต่าง ๆ ได้ โดยมีผ้ ูถือหุ้น
ซักถาม / แสดงความเห็น ดังนี ้
นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ (ผู้ถอื หุ้น)
ขอสอบถาม ดังนี ้
1. เรื่ องที่ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย (สโกเทียแบงก์) จะขายหุ้นธนาคารธนชาตให้ กบั พันธมิตร ไม่ทราบ
ว่ามีความคืบหน้ าอย่างไร
2. เรื่ องขาดทุนสะสมจากการรับโอนกิจการของธนาคารนครหลวงไทย ที่ธนาคารธนชาตจะใช้ ได้ ยงั คง
เหลืออีกเท่าไหร่
ประธานที่ประชุม
1. ได้ รับแจ้ งจากสโกเทียแบงก์อย่างเป็ นทางการ นโยบายการขายเงินลงทุนในภูมิภาคเอเชียได้ ถกู ระงับ
ไป และที่ผา่ นมาสโกเทียแบงก์ได้ ร่วมมืออย่างเต็มที่ในการพัฒนาทางด้ านบริ การต่าง ๆ ของธนาคารธนชาต โดยเฉพาะ
ในเรื่ องอิเล็กทรอนิกส์แบงก์กิ ้ง
2. การขาดทุนสะสมของธนาคารธนชาตที่มาจากการรวมกิจการของธนาคารนครหลวงไทย ยังมีอยู่
ประมาณ 14,669 ล้ านบาท โดยหากคํานวณเป็ นภาษี ที่อตั ราร้ อยละ 20 ธนาคารธนชาตจะมีประโยชน์ทางภาษี คิดเป็ น
จํานวนเงินเกือบ 3,000 ล้ านบาท ซึง่ ขาดทุนสะสมที่มีอยูค่ าดว่าจะใช้ หมดภายในปี หน้ า
ผู้ถอื หุ้น (ไม่แจ้ งชื่อ)
ได้ กล่าวชมเชยกรรมการและผู้บริ หารที่บริ หารกิจการให้ ผลประกอบการของธนาคารธนชาตเติบโต และ
กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีตอ่ ธนาคารนครหลวงไทย อีกทังยั
้ งกล่าวถึงศักยภาพการเติบโต
ด้ านเศรษฐกิจของภาคพื ้นเอเชียในสายตาของกลุม่ การลงทุนจากยุโรปและอเมริ กาซึ่งรวมถึงสโกเทียแบงก์ พร้ อมกับ
มีข้อเสนอแนะในเรื่ องสาขาว่าสาขาของธนาคารธนชาตยังมีจํานวนมากอยู่ และบางสาขามีพื ้นที่ขนาดใหญ่ และโดยที่
ปั จจุบันมี Mobile Banking และบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ ในการชํ าระเงิ นหลากหลายมากขึน้ รวมทัง้ การที่ธนาคาร
พาณิชย์บางแห่งมีการเปิ ดสาขาหรื อจุดบริ การใน 7-11 จึงควรพิจารณาเรื่ องการเปิ ดสาขาและการให้ บริ การของสาขาให้
เหมาะสมกับรูปแบบของการใช้ บริ การที่เปลีย่ นแปลงไป
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คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์
กล่าวขอบคุณสําหรับการชมเชย และขอให้ คณ
ุ สมเจตน์หมูศ่ ิริเลิศ ชี ้แจงเรื่ องนโยบายสาขา
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
เรื่ องสาขาเรามี นโยบายชัดเจน เพื่อให้ ท่านผู้ถือ หุ้นรั บทราบข้ อมูลโดยตรง ขอเชิ ญคุณสนอง คุ้มนุช
รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเครื อข่ายสาขาและเครื อข่ายลูกค้ ารายย่อยทังหมดของประเทศ
้
เล่าถึงนโยบายและ
กลยุทธ์
คุณสนอง คุ้มนุช
ได้ มีการพิจารณาเรื่ องสาขามา 2-3 ปี แล้ ว เรื่ องที่คํานึงเป็ นอันดับแรกคือ พฤติกรรมของลูกค้ าเป็ นหลัก
โดยเฉพาะความสะดวกของลูกค้ า ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา มีการรวมสาขาไปพอสมควรและมีการลดขนาดของสาขา
ไปหลายสาขาแล้ ว ส่วนเรื่ องการเปิ ดสาขาใน 7-11 ยังไม่ได้ พิจารณาเป็ นการเฉพาะเจาะจงในเรื่ องนี ้ แนวทางหลักใน
การเปิ ดสาขาจะพิจารณาว่าสาขาแบบไหนที่จะตอบโจทย์ลกู ค้ าได้ มากที่สดุ เพราะลูกค้ ามี 2 ประเภท คือ 1) ลูกค้ าที่
เข้ าถึงดิจิทลั ชอบความสะดวกสบาย ง่าย ทางธนาคารธนชาตก็สร้ างระบบการบริ การแบบดิจิทลั ไว้ รองรับ 2) ลูกค้ าที่
ยังชอบที่จะเจอพนักงานเพราะรู้สกึ ไว้ ใจ จึงยังมีความจําเป็ นที่ต้องคงสาขารูปแบบเดิมไว้ พร้ อมทังได้
้ พฒ
ั นาบุคลากรให้
สามารถให้ คําปรึกษาแก่ลกู ค้ าได้ ในเชิงลึก ในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมาอย่างต่อเนื่อง
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์
ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่าธนาคารธนชาตได้ มีการเปลี่ยนแปลงเรื่ องสาขาคือมี “Thanachart Next” ที่มีเครื่ อง
ให้ บริ การอัตโนมัติ และบริ การให้ คําปรึ กษา และ “Thanachart Express” สาขาต้ นแบบแห่งแรกที่เน้ นบริ การธุรกรรม
โดยไม่มีเงินสด ซึง่ เป็ นสาขาที่แรกของประเทศไทย และจะเห็นการเปลีย่ นแปลงความก้ าวหน้ าในอีก 2-3 ปี
ผู้ถอื หุ้น (ส่งคําถาม)
เหตุผลใดที่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการมีทงรายเดื
ั้
อนและเบี ้ยประชุม
คุณธีรพจน์ วัชราภัย
ขอเรี ยนว่าในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ นอกจากปฏิบตั ิหน้ าที่
ด้ วยการเดินทางมาพิจารณาให้ ความเห็นและลงมติในการประชุมแล้ ว จะต้ องมีการเตรี ยมตัวก่อนเข้ าร่ วมประชุม
โดยพิจารณาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องล่วงหน้ า รวมทังมี
้ การติดต่อกับผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และธนาคารธนชาต ในเรื่ องของ
ข้ อมูลที่ต้องรับผิดชอบ ต้ องศึกษาและใช้ เวลาในการเตรี ยมตัวค่อนข้ างมาก จึงมีความจําเป็ นที่จะต้ องมีค่าตอบแทนทัง้
เบี ้ยประชุมและรายเดือน
ผู้ถอื หุ้น (ไม่แจ้ งชื่อ)
สอบถามเรื่ องรายได้ จากการเป็ นที่ปรึกษาการออกและเสนอขายหุ้นของของบริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด
(มหาชน) และส่วนเพิ่มจากเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีในการบันทึกมูลค่าที่ดินจากเดิมที่แสดงด้ วยวิธีราคาทุนเป็ น
วิธีการตีราคาใหม่ มีการบันทึกในรายการไหนของงบการเงิน
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ประธานที่ประชุม
รายได้ จากการเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน เป็ นของบริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะรวม
เข้ ามาในงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ด้ วย ส่วนการปรับราคาที่ดินใหม่เข้ ามา
ปรับปรุงอยูใ่ นส่วนของผู้ถือหุ้นซึง่ สามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้
คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถอื หุ้น)
ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีกําไรเพิ่มขึ ้น แต่สนิ ทรัพย์ลดลง โดยเฉพาะสินเชื่อลดลงพอสมควร นโยบายจะมีการ
เติบโตทางด้ านสินเชื่ออย่างไร ด้ วยเห็นว่าน่าจะต้ องมีการเติบโตสินเชื่อเพื่อสร้ างฐานลูกค้ าใหม่และจะเป็ นแหล่งที่มา
ของรายได้ ดอกเบี ้ยและรายได้ อื่น ๆ ส่วนสํารองที่ลดลงเกิดจากสินเชื่อที่ลดลงหรื อเหตุใด
ประธานที่ประชุม
สินเชื่ อ ที่ล ดลงส่ว นใหญ่ ม าจากการปล่อยสิน เชื่ อ เช่ าซื อ้ ที่ล ดลง ซึ่ง เป็ นผลจาก 2 สาเหตุห ลัก ๆ คื อ
1) ธนาคารธนชาตมียอดคงค้ างของสินเชื่อเช่าซื ้อสูง ซึ่งทุกเดือนจะมียอดหนี ้ที่ถึงกําหนดชําระและหายไปจากบัญชี
รวมกันเป็ นจํานวนหลายหมื่นล้ านบาทต่อปี 2) การขายรถยนต์ใหม่ลดลงซึง่ กระทบทังอุ
้ ตสาหกรรม แต่ธนาคารธนชาต
ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ ได้ อีกทังมี
้ การระมัดระวังการปล่อยสินชื่อรถยนต์มือสองมากขึ ้น เนื่องจากเมื่อปี 2558
มีมลู ค่าความเสียหายจากรถยนต์มือสองค่อนข้ างสูงซึ่งเป็ นกันทังระบบ
้
จึงมีการเปลี่ยน Credit Scoring Model ซึ่งทํา
ให้ หนี ้เสียของรถยนต์มือสองลดลงมาก และตอนนี ้ถึงจุดที่ปริ มาณสินเชื่อเช่าซื ้อเริ่ มคงที่แล้ ว ดังนัน้ ถ้ าหากตลาดรถยนต์
ยังเป็ นอย่างที่ผา่ นมา สินเชื่อเช่าซื ้อจะค่อย ๆ ดีขึ ้น ส่วนสินเชื่อเคหะปรับเพิ่มขึ ้นได้ ดีพอสมควร แต่ที่ยงั แข่งขันได้ ไม่ดีนกั
คือสินเชื่อธุรกิจ เพราะการแข่งขันสูงมาก และถ้ าหากจะแข่งขันด้ วยความเสี่ยงที่สงู ขึ ้นเมื่อเกิดปั ญหาจะมีผลกระทบ
ค่อนข้ างมาก ส่วนลูกค้ าสินเชื่อธุรกิจที่ดี การแข่งขันด้ านดอกเบี ้ยค่อนข้ างรุนแรงส่งผลให้ ผลตอบแทนน้ อยมาก
สําหรับสํารองที่น้อยลง ส่วนใหญ่จากที่เรามีบริ หารจัดการหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ จนทําให้ หนี ้ดังกล่าว
ลดลงมาก โดยอัตราส่วนของหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ต่อเงินให้ สินเชื่อของธนาคารธนชาตเกือบตํ่าสุดในอุตสาหกรรม
แสดงถึงการดูแลคุณภาพของสินทรัพย์เป็ นอย่างดี และอัตราส่วนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ
ในปั จจุบนั ก็มีสดั ส่วนเป็ นอันดับต้ น ๆ ของอุตสาหกรรม
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์
บริ ษัทฯ และธนาคารธนชาต มีมาตรฐานทางบัญชีค่อนข้ างสูงมากพอสมควร ระบบการตังสํ
้ ารองไม่ได้
มองแค่ค วามเสีย หายที่ เ กิ ด ขึ น้ ในปั จ จุ บัน และในอดี ต เท่า นัน้ แต่ยัง มองไปข้ า งหน้ า ด้ ว ย การจัด ให้ มี Collective
Approach โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อยว่าลูกค้ ามีโอกาสที่จะเป็ นหนี ้สูญอีกเท่าไหร่ ซึ่งขณะนี ้ลูกค้ ารายนันอาจจะยั
้
งคง
เป็ นหนี ้ดีอยู่ โดย ณ สิ ้นปี 2559 ธนาคารธนชาตมีการตังสํ
้ ารองสูงมากคิดเป็ นร้ อยละ 192.38 ของจํานวนสํารองขันตํ
้ ่า
ที่ ธปท. กําหนดไว้ โดยขอให้ ผ้ สู อบบัญชีชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเพื่อความมัน่ ใจ
คุณรัตนา จาละ (ผู้สอบบัญชี)
ในส่ ว นของตัว งบการเงิ น นัน้ นโยบายทางบัญ ชี สํ า หรั บ การตั ง้ สํ า รอง มี เ กณฑ์ ขัน้ ตํ่ า ที่ กํ า หนด
โดยมาตรฐานการบัญชี และ ธปท. นอกเหนือจากนัน้ บริ ษัทฯ ก็มีนโยบายในการตังสํ
้ ารองส่วนเกินที่นอกเหนือจาก
เกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่า ซึง่ ท่านจะดูได้ จากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ เปิ ดเผยไว้ แล้ ว การตังสํ
้ ารองในเรื่ องการใช้ Collective
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Approach ตามที่คุณศุภเดชได้ กล่าวนัน้ เป็ นเรื่ องของการประมาณการสํารองว่า หนี ้ ณ ปั จจุบนั ในอนาคตคาดว่า
จะเสือ่ มสภาพหรื อกลายเป็ นหนี ้เสียหรื อ NPL จํานวนเท่าไหร่ แล้ วนําเอาส่วนนันกลั
้ บเข้ ามาประมาณการและตังสํ
้ ารอง
ส่วนเกินเข้ าไปในบัญชีด้วย เพราะฉะนันในเรื
้
่ องของการตรวจสอบค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ สามารถให้ ความมัน่ ใจได้ ว่า
ผู้สอบบัญชีได้ มีการตรวจสอบมาแล้ ว ไม่มีประเด็นว่าจะไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ ธปท. กําหนด ซึง่ สํารองส่วนเกินได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจําปี แล้ ว เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถเข้ าไปอ่านได้
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
ขออนุญาตเรี ยนเสริ มว่าปั จจุบนั ตลาดรถยนต์ไม่ได้ เติบโตเหมือนในอดีต อย่างไรก็ตาม ธนาคารธนชาต
ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์ใหม่ได้ ขณะเดียวกันมีการใช้ กลยุทธ์ขยายตัวไปเป็ นพันธมิตรกับรถยนต์หลาย
ยี่ห้อ ซึ่งจะทําให้ การเข้ าถึงตลาดใหม่ได้ ดีขึ ้น ซึ่งรวมถึงการขยายฐานเข้ าไปในตลาดรถยนต์ ที่มีราคาแพง สําหรั บ
นโยบายเรื่ องการแข่งขันการบริ หารจัดการจะคํานึงถึงความเสี่ยงด้ วย จากการศึกษาพบว่าเศรษฐกิจเริ่ มอยู่ตวั และ
ขยายตัวช้ า และตลาดกลุม่ ไหนที่จะสามารถเข้ าไปแข่งขันได้ โดยใช้ เครื่ องมือใดในการแข่งขัน
หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ รายใหญ่ที่เสียมานานและเจรจายาก ทีมงานก็สามารถเจรจาจนได้ รับชําระเงิน
เข้ ามา และที่สาํ คัญอีกส่วนหนึง่ คือมีการวางระบบการติดตามหนี ้ทําให้ การติดตามหนี ้มีประสิทธิภาพดีขึ ้นขณะเดียวกัน
มีการป้องกันไม่ให้ หนี ้เก่า ๆ เสียต่อไป เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดี และทีมงานสาขาก็มีแนวทางเพื่อที่จะต่อยอดให้
ลูกค้ าใช้ บริ การด้ านอื่น ๆ ด้ วย เพื่อให้ ธนาคารธนชาตเป็ นธนาคารหลักในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งจะสามารถทําให้
เติบโตอย่างยัง่ ยืนได้
นอกจากนี ้ไม่มีผ้ เู สนอเรื่ องอื่นใดเข้ าสูก่ ารพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

ลงชื่อ
(

นายบันเทิง ตันติวิท
นายบันเทิง ตันติวิท

ลงชื่อ
(

นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง
นายภาณุพนั ธุ์ ตวงทอง

หน้ าที่ 31

ประธานที่ประชุม
)

ผู้จดบันทึกการประชุม
)

