


 

 

 

 

 

 

 กาํหนดการท่ีเก่ียวข้อง 

• รับตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะ เวลา 11.30 นาฬิกา เป็นต้นไป 

• รับลงทะเบียนการร่วมประชุม เวลา 12.00 นาฬิกา จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 

• รับอาหาร เวลา 12.00 นาฬิกา ถงึเวลา 14.00 นาฬิกา  

• รับของท่ีระลึก เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป 

 (กรณีของทีร่ะลึกไม่พอ จะจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่อไป) 

 การมอบฉันทะ 

  ผู้ถือหุ้น 1 ราย (รวมทุกทะเบียนผู้ถือหุ้น) 

• มอบฉนัทะให้กบัผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึง่เพ่ือเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ 

• มอบฉนัทะในจํานวนหุ้นท่ีถือทัง้หมดไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นเพ่ือมอบฉันทะได้ 

ทัง้นี ้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่ งพิมพ์

บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

โปรดศึกษาเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และจัดเตรียมเอกสารประกอบโดยครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการ 

ใช้สิทธิของผูถื้อหุน้ 

การถือหุ้นบริษัทฯ 

ด้วยบริษัทฯ เป็นบริษัทแมข่องกลุม่ธุรกิจทางการเงิน โดยการอนญุาตของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 

จึงมีข้อจํากัดการซือ้หรือมีหุ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มธนชาต ตามพระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน 

ประกาศและหนงัสือของ ธปท. ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ผู้ ถือหุ้น 

จงึควรศกึษาเกณฑ์ดงักลา่ว เพ่ือรักษาไว้ซึง่สิทธิในการถือหุ้นโดยครบถ้วน 
 

ข้อมูลสาํคัญที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ 
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หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

ท่ี ธช.สลอ. 023/2561 วนัท่ี 23 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  

 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวันจันทร์ท่ี 19 

กุมภาพันธ์ 2561มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันพุธท่ี  25 เมษายน 2561 เวลา 14:00 นาฬิกา 

ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุ

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2560 เมื่อวันพุธท่ี 5 เมษายน 2560 และได้จัดทํา

รายงานการประชมุ สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายในเวลาท่ีกําหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่

ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 19 เมษายน 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2560 ให้ผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงาน 

การประชมุฉบบัดงักลา่ว 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการรับรองจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกจิการในรอบปี 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 33(1) ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึง กิจการของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา  

โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 2560 (ในรูปแบบแผ่นซีดี) ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น 

พร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชุมครัง้นีแ้ล้ว ซึ่งได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 23  

มีนาคม 2561  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบดงัรายละเอียด

ท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2560 

 



หน้าที่ 2 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ข้อ 33(2) และข้อ 42 กําหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน  ณ วนัสิน้สดุ 

ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี  

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ โดยต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ทัง้นี ้งบการเงินดงักล่าวได้

ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้ผ่าน 

การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับดงักล่าวได้รวมไว้ในรายงานประจําปี 

2560 (ในรูปแบบแผ่นซีดี) พร้อมนีไ้ด้แนบสรุปงบการเงิน พร้อมคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานประจําปี 2560 สง่มาพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรเงนิกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 และจ่ายเงนิปันผล 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 33(3) กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีจะต้องพิจารณา

อนุมตัิการจัดสรรเงินกําไร และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 

กบัข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 43 กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็น 

ทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ  

มีทนุสํารองคิดเป็นร้อยละ 10 ครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรร

เงินกําไรสทุธิดงักลา่วไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายและข้อบงัคบัอีกแตอ่ยา่งใด 

ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้การจ่ายเงินปันผล

จากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ 

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ  

มีกําไรสุทธิประจําปี 2560 จากผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 

2,379,238,192.86 บาท และจากผลการดําเนินงานส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม

จํานวน 7,001,170,112.20 บาท และยังมีกําไรสะสมจํานวนหนึ่ง บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงิน 

ปันผลได้ 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ท่ี 9/2560 เมื่อวนัท่ี 25 กันยายน 2560 ได้มีมติให้ 

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท ซึง่จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม 2560 

  



หน้าที่ 3 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2560 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจาก 

บริษัทฯ มีทนุสาํรองตามกฎหมายครบตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 

2. พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั

และผู้ ถื อหุ้ นบุ ริมสิท ธิ ในอัตราหุ้ นละ  2 .20  บาท  รวมเ ป็น จํานวนเ งิน ท่ีอนุมัติ จ่ าย 

2,563,285,346.60 บาท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 107.74 ของกําไรสทุธิปี 2560 จากผลการดําเนินงาน

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 36.61 จากผลการดําเนินงานส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ 

ตามงบการเงินรวม  แต่เ น่ืองจากบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 

เมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท ดงันัน้ คงเหลือเงินปันผลท่ีบริษัทฯ จะต้อง 

จ่ายอีกในอตัราหุ้นละ 1.30 บาท เป็นจํานวนเงินท่ีอนมุตัิจ่าย 1,514,668,613.90 บาท 

 จํานวนเงินปันผลท่ีแสดงมีฐานการคํานวณจากจํานวนหุ้ นสามัญและหุ้ นบุริมสิทธิรวม

1,206,479,703 หุ้น หกัด้วยจํานวนหุ้นสามัญท่ีบริษัทฯ ซือ้คืนและยงัมิได้จําหน่ายจํานวน 

41,350,000 หุ้น ตามโครงการซือ้หุ้นคืนเมื่อวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัท่ี 9 สงิหาคม 2558 

 โดยกําหนดวนัท่ีผู้ ถือหุ้นมีสทิธิได้รับเงินปันผล (Record Date)  ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 และ

กําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

ทัง้นี ้เงินท่ีจ่ายปันผลนํามาจากกําไรสะสมท่ีเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 และร้อยละ 25 

ตามลําดับ ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามวิธีการ

คํานวณท่ีกําหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ดงันี ้

• จํานวนหุ้นละ 1.05 บาท จ่ายจากกําไรสะสมท่ีบริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 

ร้อยละ 30 

• จํานวนหุ้นละ 0.25 บาท จ่ายจากกําไรสะสมท่ีบริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 

ร้อยละ 25 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ 

จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอ

ของเงินกองทนุ ซึง่การจ่ายเงินปันผลครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2558-2560 

 ผลการดาํเนินงานประจาํปี 

 
ปี 2560 

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2559 ปี 2558 

กําไรสทุธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท) 2,379 1,659 2,194 

กําไรสทุธิ (งบการเงินรวม) (ล้านบาท) 7,001 6,013 5,436 

จํานวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผล (หุ้น) 1,165,129,703 1,165,129,703 1,165,129,703 

อตัราเงินปันผลตอ่หุ้นทัง้ปี (บาท) 2.20 2.00 1.80 

จํานวนเงินปันผลท่ีอนมุตัจ่ิายทัง้ปี (ล้านบาท) 2,563 2,330 2,097 

การลงมติ วาระนีต้้องได้ รับอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 



หน้าที่ 4 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2561 และอนุมัติเงนิบาํเหน็จ

กรรมการบริษัทฯ จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ  

ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย มีการทบทวนค่าตอบแทน และพิจารณา

เสนอขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี 

2. นโยบายกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แต่ละคนสะท้อน

ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

และกําหนดให้กรรมการท่ีเป็นผู้ บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหน่งใน

คณะกรรมการชดุยอ่ย 

3. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย จะพิจารณากลัน่กรอง โดย

คณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสม

ตามนโยบายกําหนดค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันของ 

ปีก่อน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ดงันี ้

1. พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี 2561 ดงันี ้

อตัราคา่ตอบแทนท่ีเสนอขออนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

(หน่วย: บาท) 

หมายเหตุ 1) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้เพ่ิมบทบาทหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาลและเปลี่ยนช่ือเป็น คณะกรรมการสรรหา 

 กําหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 21 สิงหาคม 2560 

 2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 

 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตาํแหน่ง 

ปี 2561 ปี 2560 

ค่าตอบแทนรายเดือน

(รายเดือน: คน) 

ค่าเบีย้ประชุม

(ต่อครัง้: คน) 

ค่าตอบแทนรายเดือน

(รายเดือน: คน) 

ค่าเบีย้ประชุม

(ต่อครัง้: คน) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน 120,000 60,000 100,000 50,000 

กรรมการ 60,000 30,000 50,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 60,000 30,000 60,000 30,000 

กรรมการ 40,000 20,000 40,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหา กําหนด

คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

ประธาน 30,000 20,000 30,000 20,000 

กรรมการ 20,000 15,000 20,000 15,000 

คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง  

ประธาน 30,000 30,000 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 20,000 20,000 



หน้าที่ 5 

2. พิจารณาอนุมตัิเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ในอตัรา 

ร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลท่ีอนมุตัิจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น คิดเป็นเงินจํานวน 25,632,853.47 บาท 

(เงินปันผลท่ีอนมุตัิจ่าย 2,563,285,346.60 บาท)  โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณา

จดัสรรจ่ายแก่กรรมการตอ่ไป 

 ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินบําเหน็จแก่กรรมการจากผลการดําเนินงานประจําปี 2558-2560 

(หน่วย: บาท) 

รายการ 
ผลการดาํเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

เงินบําเหน็จท่ีจา่ย 25,632,853.47* 23,302,594.06 20,972,334.65 

หมายเหตุ * เป็นจํานวนเงินบําเหน็จที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 พิจารณาใน 

การประชมุครัง้นี ้

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17-18

กําหนดไว้ว่า การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทฯ ให้กระทําโดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยในการประชุม

สามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนัน้พ้นจากตําแหนง่ ถ้าจํานวน

กรรมการท่ีจะพ้นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จํานวนท่ีใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน  

1 ใน 3 โดยให้กรรมการซึง่อยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ พ้นจากตําแหนง่ หากในคราวใดมีกรรมการ

หลายคนอยู่ในตําแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจํานวนมากกว่าจํานวนกรรมการท่ีต้องพ้นจาก

ตําแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักลา่วพ้นจากตําแหน่งโดยใช้วิธีจบัสลาก กรรมการซึ่งพ้นจาก

ตําแหนง่ด้วยเหตดุงักลา่วอาจได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 9 คน จึงมีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 จํานวน 3 คน โดยกรรมการท่ีอยู่ในวาระนานท่ีสดุ 3 คน ท่ีออกตาม

วาระมีดงันี ้

1. นางสาวสวุรรณภา สวุรรณประทีป กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธาน

กรรมการบริหารความเสีย่ง (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

2. นายสมเจตน์ หมูศ่ิริเลศิ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

3. นายทวีศกัดิ์ ศกัดิ์ศิริลาภ กรรมการ (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

โดยตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 33(4) กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีจะต้องเลือกตัง้

กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ซึ่งนายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ ขอไม่รับ 

การพิจารณาเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมการตอ่ไป 

 



หน้าที่ 6 

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ 

ของบริษัทฯ เพ่ือเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2560 

ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกําหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด

เสนอรายช่ือบคุคลเข้ามา 

 คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการท่ีออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสําหรับตนเอง) 

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ท่ีพิจารณา 

ตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาท่ีกําหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้าง 

และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบตัิตามกฎหมายและประกาศ

ทางการท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสมในการกํากบัดแูลการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าท่ีในช่วง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยท่ีผ่านมา เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลอืกตัง้บคุคลเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดงันี ้

1. นางสาวสวุรรณภา  สวุรรณประทีป (กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ) 

2. นายสมเจตน์  หมูศ่ิริเลศิ (กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ) 

3. นายธีรนนัท์  ศรีหงส์ 

เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ทัง้ 3 คน เป็น

กรรมการบริษัทฯ แล้ว 

ทัง้นี ้เมื่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติเลือกตัง้แล้ว กรณีกรรมการท่ีออกตามวาระได้รับเลือกตัง้เป็น

กรรมการบริษัทฯ ต่อไป คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กรรมการท่านนัน้ ดํารงตําแหน่งใน

คณะกรรมการชดุยอ่ยตามเดิมตอ่ไปด้วย จนกวา่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเปลีย่นแปลง 

การลงมติ วาระนีต้้องได้ รับอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ  

ข้อ 33(5) กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี

ของบริษัทฯ ทกุปี 

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

ดงันี ้

1. พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั โดยให้ 

1) นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 

2) นางสาวรัชดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ 

3) นางสาววรรณวิไล  เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 
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ทําหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ 

ประจําปี 2561 โดยผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 คน ท่ีเสนอมีรายช่ือปรากฏเป็นผู้ สอบบัญชีท่ีได้รับ 

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด ซึง่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้

ความเห็นชอบแล้ว  

2. พิจารณากําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงิน 950,000 บาท 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เน่ืองด้วยคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เร่ืองสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ทําให้

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 ซึ่งกําหนดตามกฎหมายเดิมขดักบักฎหมายดงักลา่ว จึงขอเสนอแก้ไข 

มีรายละเอียดดงันี ้

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับท่ีเสนอแก้ไข 

ข้อ 32  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม 

ผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 

4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากนี ้ให้เรียกว่า

การประชมุวสิามญั 

คณะกร รมการ จะ เ รี ยกประ ชุมผู้ ถื อ หุ้ น เ ป็น 

การประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้ตามท่ีเหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้น 

ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

กว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด

จะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก

ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ 

แตต้่องระบุเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้

ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย 

ในกรณีเ ช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้มีการ

ประชุมผู้ ถือหุ้ นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับ

หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 32  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม 

ผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 

4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากนี ้ให้เรียกว่า

การประชมุวสิามญั 

คณะก รรม การ จะ เ รียก ประ ชุมผู้ ถื อหุ้ น เ ป็ น 

การประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้ตามท่ีเหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย 

ไ ด้ ทั ง้ ห ม ด  จ ะ เ ข้ า ช่ื อ กั น ทํ า ห นั ง สื อ ข อ ใ ห้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม

วสิามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตผุลใน

การท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดงักล่าวด้วย 

 

ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้ มีการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนั นบัแต่วนัท่ีได้รับ

หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับท่ีเสนอแก้ไข 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม

ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผู้ ถือหุ้ น

ทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกัน

ได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเอง 

ก็ได้  ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนด

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่า

เป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีคณะกรรมการเรียก

ประชุม  โดยบริ ษัทต้อง รับผิดชอบค่าใ ช้ จ่าย 

อันจําเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ

อํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ี เ ป็น 

การเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้

ใด จํานวนผู้ ถื อหุ้ นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบ 

เป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อ 36 

ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมใน 

ครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ

แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความท่ีเสนอแก้ไข รวมถึง 

ให้ดําเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัตามท่ีเสนอ โดยขอมอบอํานาจให้กรรมการผู้มีอํานาจ

ของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลท่ีกรรมการผู้มีอํานาจมอบหมาย ให้มีอํานาจในการแก้ไข และ/หรือ

เพ่ิมเติม และ/หรือเปลีย่นแปลงถ้อยคําในข้อบงัคบัดงักลา่วได้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม 

เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดในการจดทะเบียนข้อบังคับกับ 

กระทรวงพาณิชย์ 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

วาระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล นอกจากวาระท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 แล้ว 

บริษัทฯ ได้ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระ 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 

2560 แต่ปรากฏว่า เมื่อพ้นกําหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเป็นวาระการประชุม 

เข้ามาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ ถือหุ้ นจะเสนอเร่ืองให้ท่ีประชุมพิจารณาในเร่ืองอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมาย 

ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่า 

“เมื่อท่ีประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ถอืหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงใน
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สามของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณา เร่ืองอื่น นอกจากท่ีกําหนด

ไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้” 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนีไ้ว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตา่ง ๆ โดยไมม่ี

การลงมติ แต่หากผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของ

กฎหมายตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ท่ีกลา่วข้างต้น 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น และเพ่ือให้การลงทะเบียน 

เข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ น และ/หรือผู้ รับมอบฉันทะโปรดนําหนังสือมอบฉันทะ 

มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี ลงทะเบียนในวันประชุม แต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ 

กรรมการผู้ จัดการใหญ่ เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมูลในหนงัสือมอบฉันทะของท่าน 

พร้อมแนบหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับท่ีแนบมาพร้อมนี ้สง่กลบัมายงับริษัทฯ ก่อนวนัประชุม (กรณีส่งทาง

ไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันที่ 17 เมษายน 2561) จกัขอบพระคณุเป็นอยา่งยิ่ง 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดวันท่ีผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) 

ในวันท่ี 6 มีนาคม 2561  โดยท่านสามารถส่งคําถามล่วงหน้าท่ีเ ก่ียวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครัง้นีม้ายัง 

เลขานุการบริษัททางอี เมล panupan@thanachart.co.th หรือทางไปรษณีย์มาท่ี  สํานักเลขานุการองค์กร  ชัน้  17 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

10330 หรือทางโทรสาร 0-2217-8312 โดยระบท่ีุอยู ่เบอร์โทรศพัท์ ท่ีบริษัทฯ สามารถติดตอ่กลบัได้ 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

(นายภาณพุนัธ์ุ ตวงทอง) 

เลขานกุารบริษัท 

โดยคําสัง่ของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

1) บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ ท่ี  www.thanachart.co.th ตัง้แตว่นัท่ี 23 มีนาคม 2561 

2) บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แตเ่วลา 12:00 นาฬิกา เป็นต้นไป และมีอาหารรับรองผู้ เข้าร่วมประชุม

ระหวา่งเวลา 12:00 นาฬิกา ถงึเวลา 14:00 นาฬิกา 

3) ผู้ ถือหุ้ น ท่ีมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี  2560 (แบบรูปเล่ม)  กรุณากรอกรายละเ อียดในเว็บไซต์บ ริษัท ท่ี 

www.thanachart.co.th หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” 

สํานักเลขานุการองค์กร 

นายภาณพุนัธุ์ ตวงทอง  โทร. 0-2217-8082 

นางสาวมนาพนัธ์ ปลอดภยั  โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3008-3012 

นางสาวพทัธ์ธีรา ธนาพิสทุธ์ิสกลุ  โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3004 

mailto:panupan@thanachart.co.th%20หรือ
http://www.thanachart.co.th/


-ฉบับร่าง-   เอกสารแนบ 1 

  
 

หน้าที่ 10  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ณ ห้องรอยลั ออคดิ บอลรูม ชัน้ 2  รอยลั ออคดิ เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส 

เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา 
 

 องค์ประชุม ณ เวลา 14.03 นาฬิกา มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง จํานวน 588 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 7,013,063 

หุ้น  และผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จํานวน 1,217 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 595,588,467 หุ้น รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 1,805 

ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 602,601,530 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.9471 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจํานวน 

1,206,479,703 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุ 

 บนัทึกเพ่ิมเติม: มีผูถื้อหุ้น 2 รายที่เป็นบคุคลที่เกี่ยวข้องกนัตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 

กําหนด ถือหุน้รวมกนัเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นจํานวน 12,666,430 หุ้น 

ซ่ึง ธปท. อนญุาตให้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้รวมกนัไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

บริษัทฯ ดงันัน้ จํานวนหุน้ทีป่ระธานทีป่ระชมุรายงานตอนเปิดประชุม ในส่วนของผูถื้อหุ้นสองรายดงักล่าว จะสามารถ

ออกเสียงไดใ้นแต่ละวาระรวมเป็นจํานวน 120,647,970 หุ้น เท่านัน้ ส่วนอีก 12,666,430 หุ้น ไม่สามารถออกเสียงได้

และจะไม่ปรากฏเป็นฐานรายงานคะแนนการลงมติในแต่ละวาระ 

 กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายบนัเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการ  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

2. นายศภุเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง   และกรรมการผู้ จัดการใหญ่  

(กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

3. นางศิริเพ็ญ สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน  (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

4. นายสมเกียรติ ศขุเทวา กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการบริหารความเสี่ยง(กรรมการ

อิสระ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

5. นายธีรพจน์ วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  และกรรมการ

ตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

6. นายวิชิต  ญาณอมร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  และกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

7. นางสาวสวุรรณภา สวุรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร  และรองประธานกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

8. นายสมเจตน์ หมูศ่ิริเลศิ 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 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

9. นายทวีศกัดิ์ ศกัดิ์ศิริลาภ กรรมการ  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 
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 เปิดประชุม  นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม 

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อเวลา 14.03 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยพิจารณาเรียงตาม

ระเบียบวาระการประชมุ ดงัรายละเอียดในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุท่ีได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว  

โดย ประธานที่ประชุม แต่งตัง้ให้  คุณภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง  เลขานกุารบริษัท เป็นผู้จดบนัทึกการประชุม 

หลงัจากนัน้ขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนํากรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ตลอดจนชีแ้จงรายละเอียดวิธีการ

ดําเนินการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

เลขานุการบริษัท  ได้เรียนชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ในการประชมุครัง้นี ้กรรมการบริษัทฯ ทัง้ 9 ท่านเข้าร่วม

ประชุมครบทกุท่าน รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ประธาน

กรรมการบริหารความเสีย่ง  โดยได้แนะนํากรรมการบริษัทฯ เป็นรายบคุคล 

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ เรียนชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้นีไ้ด้มีผู้ บริหารของบริษัท 

ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) เข้าร่วมประชุมด้วย 

ดงันี ้1) คุณกําธร  ตนัติศิริวฒัน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินของบริษัทฯ  2) คุณอนุวตัิร์  เหลืองทวีกุล รอง

กรรมการผู้จดัการ สายกลยุทธ์การเงิน ธนาคารธนชาต  3) คณุสนอง  คุ้มนชุ  รองกรรมการผู้จดัการ เครือข่ายลกูค้า 

รายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก  ธนาคารธนชาต  รวมถึงผู้ บริหารธุรกิจสินเช่ือรถยนต์ และในวันนีคุ้ณรัตนา จาละ 

ผู้สอบบญัชี จากสํานกังานสอบบญัชี ท่ีทําการสอบบญัชีบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ก็ได้เข้าร่วมประชุมในครัง้นีด้้วย 

ดงันัน้ หากในระหวา่งการประชมุทา่นผู้ ถือหุ้นประสงค์จะให้กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือผู้สอบบญัชีตอบชีแ้จงข้อซกัถามก็

สามารถดําเนินการได้ 

หลงัจากนัน้ ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีของโรงแรมเรียนชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงเส้นทางหนีไฟกรณีท่ีเกิดเหตฉุกุเฉิน

หรือเพลงิไหม้เพ่ือความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้น  

เลขานุการบริษัท ได้ขอเชิญผู้ ถือหุ้น 1 ทา่น เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุครัง้นีด้้วย โดย

คณุประชา  ใจดี  ในฐานะผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายย่อย อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในครัง้นี ้และ

เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงรายละเอียดวิธีการดําเนินการประชมุให้ทราบ สรุปได้ดงันี ้

• บริษัทฯ ได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนไว้ให้กบัทกุท่านเพ่ือความสะดวกในการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติ 

ในการประชุม โดยบตัรลงคะแนนท่ีท่านได้รับจะแบ่งเป็นวาระต่าง ๆ รวมทัง้หมด 10 บัตร  ซึ่งฝ่ายจัดการได้พิมพ์

รายละเอียดไว้ในบตัรแล้ว สาํหรับวาระท่ี 2 เป็นการเสนอรายงานเพ่ือให้ท่ีประชุมรับทราบเท่านัน้จึงไม่มีบตัรลงคะแนน 

โดยผู้ ถือหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิมีสทิธิลงคะแนน 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง 

• ในระหวา่งการประชมุแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีมีประเด็นชีแ้จงหรือคําถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุ

เพ่ือให้ผู้จดบนัทกึการประชมุ ได้บนัทกึรายงานการประชมุได้ถกูต้อง 

• การออกเสยีงลงมติ สาํหรับท่านท่ีประสงค์จะใช้สิทธิลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด 

กรุณากรอกมติของท่านพร้อมลงนามไว้ในบตัร เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บและรวบรวมคะแนน

ดงักล่าว  โดยบตัรลงคะแนนใดท่ีมิได้ลงลายมือช่ือในบตัร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บตัรเสีย” และ 

ไมนํ่ามานบัเป็นฐานคะแนนเสยีง ยกเว้น วาระท่ี 5 จะนบัรวมเป็นฐานในการคํานวณคะแนนเสยีงด้วย 



-ฉบับร่าง-   เอกสารแนบ 1 

  
 

หน้าที่ 12  

• สาํหรับทา่นท่ีมีมติ “เห็นด้วย” ไมต้่องสง่บตัรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีมีมติไม่เห็นด้วย 

งดออกเสียง และบตัรเสีย หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระนัน้  ได้จํานวน

เทา่ใดจะถือเป็นคะแนนเสยีงท่ีมีมติเห็นชอบด้วย ทัง้นี ้รวมถึงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้แสดงการลงมติในแต่ละวาระไว้

อยา่งชดัเจนในหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย 

• ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานท่ีประชุมจะขอดําเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน 

เมื่อการรวมคะแนนเป็นท่ีเรียบร้อยก็จะกลบัมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป 

หลงัจากการชีแ้จงดงักล่าวข้างต้น ประธานท่ีประชุมจึงขอเข้าสูก่ารพิจารณาตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ 

ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 

 ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าสําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้จดัขึน้เมื่อ

วนัองัคารท่ี 5 เมษายน 2559 ซึ่งรายงานการประชุมดงักลา่วจําเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาความถกูต้องร่วมกนั 

โดยรายละเอียดของร่างรายงานการประชมุ ได้จดัพิมพ์ไว้ในเลม่หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุหน้าท่ี 9 ถึงหน้าท่ี 28 โดย

ขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว พร้อมสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงาน 

การประชุมในจุดใดบ้างหรือไม่ หากผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีมีประเด็นชีแ้จงหรือคําถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลเพ่ือให้ 

ผู้จดบนัทกึการประชมุ ได้บนัทกึรายงานการประชมุได้ถกูต้อง 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมดงักลา่ว ประธานท่ีประชุมจึง

เสนอให้ท่ีประชมุลงมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดงันี ้

 เห็นด้วยจํานวน  592,320,644 เสยีง 

 ไมเ่ห็นด้วยจํานวน       0 เสยีง 

 งดออกเสยีงจํานวน      1,768,301 เสยีง 

 บตัรเสยีจํานวน       0 เสยีง 

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2559 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ท่ีผา่นมา ตอ่ท่ีประชมุ 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์  แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระท่ี 2 นี ้เป็นการรายงานผลการดําเนินงานจาก

คณะกรรมการ ซึง่ได้จดัเตรียมการนําเสนอไว้ในรูปแบบของวีดิทศัน์ ความยาวประมาณ 10 นาที โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ
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พิจารณารายละเอียดในรายงานประจําปี 2559 ซึง่ได้จดัทําเป็นแผน่ซีดีสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสือบอกกลา่ว

เชิญประชมุ 

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

“ปี 2559 เศรษฐกิจโลกฟืน้ตวัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป  ปริมาณการค้าโลกชะลอตวั แม้วา่ในประเทศยงัคงมี

ภาวะเสีย่งจากหนีส้ินภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs แต่เศรษฐกิจไทยโดยรวมยงัคงมีเสถียรภาพและขยายตวัได้อย่าง

ต่อเน่ือง ท่ีสําคัญคือเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้รูปแบบการดําเนินธุรกิจและกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจ เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมเพ่ือรองรับกระแสดิจิทัล และเกิดผู้ประกอบการใหม่ท่ีคิดค้น

เทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ หรือเพ่ิมมูลค่าของบริการ แต่ด้วยการปรับทิศทางกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมของธนชาต 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงมีกําไรสทุธิ 12,611 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,551 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.02  เป็นกําไรสทุธิ 

สว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ 6,013 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 577 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.61 สาํหรับธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย

ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของกลุม่ มีกําไรสทุธิ 12,434 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,691 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.74 เติบโตติดต่อกนัถึง 

8 ไตรมาส โดยฐานรายได้รวมของธนาคารเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผา่นมา ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานปรับตวัเพ่ิมขึน้

จากค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน และทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  

ค่าใช้จ่ายหนีสู้ญและหนีส้งสยัจะสญูไม่รวมส่วนเพ่ิมลดลง จากคุณภาพสินทรัพย์ท่ีแข็งแกร่งขึน้อย่างมีนัยสําคัญ 

ยอดสินเช่ือด้อยคุณภาพ ตามงบการเงินรวมลดลง 5,247 ล้านบาท ส่งผลให้ NPL Ratio ลดลงเหลือร้อยละ 2.29 

Coverage Ratio ปรับตวัดีขึน้มาอยูท่ี่ร้อยละ 151.16 ในขณะท่ีอตัราสว่นเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารเพ่ิม

ขึน้มาอยูท่ี่ร้อยละ 19.15 รวมทัง้ยงัคงรักษาระดบั Liquidity Coverage Ratio ตามเกณฑ์ Basel III ไว้ได้อย่างดี แสดง

ถึงความสามารถด้านการทํากําไร ความแข็งแกร่งของคุณภาพสินทรัพย์ เงินกองทุน และสภาพคล่อง  ทัง้นี ้แม้ว่า

สินทรัพย์รวมของธนาคารจะปรับตวัลดลง แต่ยงัคงสามารถรักษาความเป็นผู้ นําตลาดสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ และมี 

ยอดสนิเช่ือด้อยคณุภาพลดลงอยา่งตอ่เน่ือง 

ความก้าวหน้าในปีท่ีผ่านมา ธนชาตมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ภายใต้แนวคิด 

“Thanachart Smart Solution” ประกอบด้วย  บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนชาต “e-SAVINGS”  บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ 

“บญัชีฟรีเว่อร์” รวมทัง้สร้างสรรค์บริการ “Thanachart Connect” โมบายแอปพลิเคชนัท่ีมีความปลอดภยัสงู ช่วยให้

ลกูค้าทําธุรกรรมได้ง่ายดายด้วยตนเอง ทัง้นี ้ธนาคารยังสนับสนุนการดําเนินการของระบบการชําระเงินภายใต้

ยทุธศาสตร์ National e-Payment โดยสื่อสารให้ลกูค้าเข้าใจความสําคญัของระบบ PromptPay และใช้บริการอย่าง

ทัว่ถึง อีกทัง้ร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจชัน้นําพฒันานวตักรรมการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผลิตภณัฑ์บตัร 

พรีเพด (Prepaid Card) ในรูปแบบบตัรเสมือน (Virtual Card) และบตัรพลาสติก (Physical Card) ตอบสนอง 

ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหมใ่ห้ชําระคา่สนิค้าบริการบนระบบออนไลน์และร้านค้าได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั 

การพฒันาผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทยอ่ย  

• บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) เปิดตวั “Think Application” ให้ลกูค้าซือ้ขายหลกัทรัพย์

ผ่านโทรศพัท์มือถือ ดูบทวิเคราะห์หุ้นย้อนหลงั 2 ปี แนะนําหุ้นทางเทคนิคและ Valuation พร้อมข้อมลูพืน้ฐานและ 

คดักรองหุ้นให้ลกูค้าในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย 
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• บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั พฒันาระบบให้ลกูค้าซือ้ขายกองทนุและดขู้อมลูการ

ลงทนุผ่าน Thanachart Connect ได้ทุกวนั พร้อมเสนอขายกองทุน T-PrimeLowBeta ท่ีบริหารจดัการโดยคํานึงถึง

ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์เป็นสาํคญั 

• บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากัด (มหาชน) พฒันาผลิตภณัฑ์ “ธนชาต 2+ จัดเต็ม” และผลิตภณัฑ์ 

“ประกันภยัอุบตัิเหตุถึงลกูถึงคณุ” โดยเพ่ิมความคุ้มครองท่ีลกูค้าต้องการ พร้อมยกระดบับริการหลงัการขาย พฒันา

ศกัยภาพของพนักงานสํารวจภัย นําเคร่ืองมือและระบบท่ีทนัสมัยมาใช้ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและความรวดเร็วในการ

ให้บริการ 

ปี 2559 ท่ีผา่นมา กลุม่ธนชาตได้รับรางวลัเกียรติยศด้านตา่ง ๆ มากมาย อาทิ 

• บริษัทฯ ได้รับรางวลั “Investors Choice Awards 2016” จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ด้วย

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 7 ปีติดตอ่กนั 

• ธนาคารธนชาต ได้รับรางวลั No.1 Brand Thailand 2015-2016 สาขา Auto Hire Purchase Loan 

จากนิตยสาร Marketeer / รางวลั Thailand Energy Awards 2016 และรางวลัสริุยศศิธร 

• บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) ได้รับรางวลั Thailand Capital Markets Deal of the 

Year จาก นิตยสาร IFR ASIA ในฐานะผู้ เสนอขายหุ้น IPO ของ บมจ. บ้านป ูเพาเวอร์ ถือเป็นธุรกรรมท่ีใหญ่ท่ีสดุของ 

ประเทศไทยในปี 2559 และรางวลัอนัดบั 2 Best Local Brokerage จาก Asiamoney Brokers Poll 2016 

• บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั ได้รับรางวลั Best Fund House - Domestic Fixed 

Income 2016 และรางวลั Morning Star Awards  กองทนุตราสารหนีย้อดเยี่ยม ประเภทตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

• บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้รับรางวลับริษัทประกันวินาศภยัท่ีมีการบริหารงาน

ดีเดน่ อนัดบัท่ี 1 ปี 2558 และรางวลัผู้สาํรวจอบุตัิเหตรุถยนต์ดีเดน่ ประจําปี 2558 

ท่ีสําคัญเรายังคงให้ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ควบคู่กับการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

โดยมุ่งเน้นพฒันามาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่สูก่ารเป็นวฒันธรรมองค์กร ภายใต้แนวคิด “องค์กรคุณธรรม..โปร่งใส.. 

ไร้คอร์รัปชัน่”  

ปี 2560 ธนาคารพาณิชย์ไทยยงัต้องเผชิญกบัความท้าทายอีกมาก โดยเฉพาะการเข้ามาของคู่แข่งขนั 

รายใหม ่ระเบียบและข้อบงัคบัใหมท่ี่จะเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ เช่น Basel III และ IFRS9 อีกทัง้แรงกดดนัของปัจจยัตา่งๆ ท่ีมี

ผลต่อทัง้รายได้ค่าธรรมเนียมและรายได้ดอกเบีย้ บนความท้าทายดงักลา่ว ธนชาตจึงมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจอย่าง

มัน่คงพร้อมปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ใหม ่และสง่มอบประสบการณ์ทางการเงินท่ีดียิง่ขึน้ ผา่นช่องทางตา่ง ๆ รวมถึงบริการ

แบบดิจิทลั Internet Banking / Mobile Banking ให้รองรับการทําธุรกรรมทางการเงินอยา่งครอบคลมุ เพ่ือเป็นธนาคาร

หลกัของลกูค้า อีกทัง้เสริมสร้างความรู้และทกัษะของบคุลากร พร้อมพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานภายในท่ีเก่ียวกบั

การดําเนินงานของธุรกิจหลกัอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพของกระบวนการทํางานและเพ่ิมผลิตภาพการทํางาน

ของบคุลากร” 
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สาํหรับวาระนีท้กุทา่นก็ได้รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ แล้ว และเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นการเสนอ

เพ่ือทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซกัถาม ขอให้ผู้ ถือหุ้นรวบรวมไว้เพ่ือ

เสนอในวาระตอ่ ๆ ไป  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2559 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี ้

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์  แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระท่ี 3 นี ้มีรายละเอียดค่อนข้างมาก เพ่ือความ

สะดวกในการทําความเข้าใจของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ขอนําเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านวีดิทศัน์ความยาวประมาณ 10 นาที เพ่ืออธิบายฐานะทางการเงินและ 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินนีไ้ด้

ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัชีรับอนุญาตจากสํานกังานอีวาย (EY) ซึ่งได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข และเพ่ิมวรรคเน้นสําหรับการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีสําหรับการแสดงมลูค่าท่ีดิน จากวิธีราคาทนุเป็นวิธีการตีราคาใหม่  สําหรับรายงาน

ผู้สอบบญัชีปีนี ้ได้มีการเพ่ิมเติมเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ซึ่งเป็นไปตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ และมีผลบงัคบัใช้ปีนีเ้ป็นปีแรก  ตามรายงานผู้สอบบญัชีท่ีได้จดัสง่พร้อมงบ

การเงินให้กบัทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว  

โดยในภาพรวม ณ ปี 2559 สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีจํานวนลดลงจากปีก่อนตามภาวะ

เศรษฐกิจท่ีชะลอตัว แต่มีกําไรสุทธิปรับเพ่ิมขึน้จากปีก่อน ซึ่งแสดงถึงผลการดําเนินงานท่ีดีของกลุ่มธนชาต 

ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี  2559  

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

“คณะกรรมการขอนําเสนอแก่ท่ีประชมุเพ่ือการพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) ซึ่งได้

ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว โดยผลการตรวจสอบผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข 

งบการเงินรวมนีส้ะท้อนถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มธนชาต ตามท่ีปรากฏในรายงาน

ประจําปี ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว 

รายการท่ีสาํคญัในปี 2559 

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีในการบนัทึกมลูค่าท่ีดินจากเดิม 

ท่ีแสดงด้วยวิธีราคาทุนเป็นราคาท่ีตีใหม่ โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วนัท่ีประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ

ภายนอก ในการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีดงักลา่ว สง่ผลให้มลูค่าท่ีดินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้ 1,595 

ล้านบาท  ทัง้นี ้มลูคา่ท่ีดินท่ีเพ่ิมขึน้ ธนาคารธนชาตซึง่เป็นบริษัทยอ่ย สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ได้ทัง้จํานวน 
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การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

สนิทรัพย์ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จํานวน 966,867 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 30,714 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 3.1 โดยมีรายการท่ีสาํคญั ได้แก่ เงินลงทนุสทุธิ จํานวน 186,928 ล้านบาท เพ่ิมขึน้  2,366 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.3  เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้จํานวน 692,046 ล้านบาท ลดลง  22,582 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

3.2 สว่นใหญ่เกิดจากสนิเช่ือเช่าซือ้ยงัคงปรับตวัลดลงตามภาวะตลาดรถยนต์ท่ีชะลอตวั ในขณะท่ีสินเช่ือรายย่อยอ่ืนมี

การเติบโตจากปีก่อน อีกทัง้ธนาคารธนชาตมีนโยบายการปลอ่ยสนิเช่ือท่ีเน้นคณุภาพมากขึน้ 

ด้านหนีส้นิ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม ณ สิน้ปี 2559 จํานวน 847,016 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 39,242 

ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 4.4  โดยมีรายการท่ีสําคญั ได้แก่ เงินรับฝาก จํานวน 676,456 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 7,002 

ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.0 สว่นใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้ของเงินฝากออมทรัพย์ตามกลยทุธ์การปรับโครงสร้างเงินฝาก

และการบริหารต้นทนุทางการเงิน  ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม จํานวน 61,704 ล้านบาท ลดลง  23,225 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 27.3 สว่นใหญ่เป็นการลดลงของหุ้นกู้ ระยะสัน้ 

สว่นของเจ้าของรวม จํานวน  119,851  ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 8,528 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

7.7  สว่นใหญ่เกิดจากกําไรจากการดําเนินงานสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ  จํานวน 6,013 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการ 

ตีราคาท่ีดินเพ่ิมขึน้สทุธิ จํานวน 665 ล้านบาท ในขณะท่ีมีการจ่ายเงินปันผลจํานวน 2,214 ล้านบาท และสว่นได้เสีย 

ท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุเพ่ิมขึน้ 4,311 ล้านบาท 

การพิจารณางบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิตามงบการเงินรวม จํานวน 12,611 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

1,551 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 14.0 โดยเป็นกําไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ จํานวน 6,013 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 577 

ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.6 โดยรายการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัมีดงันี ้

1. รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 

ในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบีย้สทุธิจํานวน 28,468  ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 738 

ล้านบาท  หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรายได้ดอกเบีย้ มีจํานวน 45,208 ล้านบาท ลดลง 3,432  

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.1 เป็นไปตามทิศทางอตัราดอกเบีย้ในตลาด และปริมาณเงินให้สินเช่ือท่ีลดลง สําหรับ

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ในปี 2559 มีจํานวน 16,740 ล้านบาท ลดลง 4,170 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.9 จากปีก่อน 

โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการบริหารต้นทนุเงินฝาก และการปรับโครงสร้างเงินฝากของธนาคารธนชาต 

2. รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้ จํานวน 12,279  ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 115 

ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.9 ประกอบด้วยรายการท่ีสาํคญั ได้แก่ 
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• รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ จํานวน 5,888 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 423 ล้านบาท  หรือเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 7.7  โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายได้ค่านายหน้าจากธุรกิจหลกัทรัพย์  ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการกองทนุ และ

คา่นายหน้าจากการเป็นตวัแทนขายประกนัภยั/ประกนัชีวิต 

• รายได้จากการรับประกันภยั/ประกันชีวิตสทุธิ จํานวน 2,659 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 616 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 30.2 เกิดจากธุรกิจประกนัภยัท่ีเติบโตขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

• กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ จํานวน 1,061 ล้านบาท  ลดลง 895 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45.8 

จากภาวะตลาดท่ีผนัผวน 

3. คา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ   

คา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ จํานวน 21,073 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 1,064 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 5.3 ตามการเพ่ิมขึน้ของค่าตอบแทนพนกังานประจําปี และค่าตอบแทนการขายตามปริมาณการขายท่ีเพ่ิมขึน้ 

รวมทัง้จากการลงทนุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

4. คา่ใช้จ่ายหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยคา่ 

ในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนีสู้ญ หนีส้งสยัจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า จํานวน 

6,210 ล้านบาท ลดลง 2,390 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.8 จากการบริหารหนีอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

5. ภาษีเงินได้  

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้จํานวน 853 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 628 ล้านบาท โดย 

ในปี 2559 ธนาคารธนชาตซึ่งเป็นบริษัทย่อยยงัคงไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล เน่ืองจากยงัมีผลขาดทุนทางภาษี

คงเหลอื  

จากการประสานความร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพของทกุบริษัท ภายใต้กลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนชาต 

สง่ผลให้ผลประกอบการของบริษัทยอ่ยทกุบริษัท มีการเติบโตอยา่งแข็งแกร่ง และมัน่คง ผลการดําเนินงานปี 2559 ของ

บริษัทยอ่ยท่ีสาํคญั ดงัแสดงหน้าจอ 
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ตารางแสดงผลการดาํเนินงานปี 2559 และปี 2558 ของบริษัทยอ่ยท่ีสาํคญั 

(หน่วย: ล้านบาท) 

บริษัทย่อย 

สัดส่วนการถือหุ้น 

ทางตรง/ทางอ้อม 

(ร้อยละ) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

สําหรับปี 

2559 2558 

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)    

      งบการเงินรวม *  12,434 10,743 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 50.96 11,962 11,452 

      บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 50.96 1,005 1,117 

      บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 50.96 662 488 

      บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากดั 50.96 189 (18)  

      บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั 38.22 355 320 

      บริษัท ราชธานีลิสซิง่ จํากดั (มหาชน) 33.22 881 749  

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จํากดั 100.00 55 50 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากดั 83.44 92 69 

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             51.00 122 (121) 

หมายเหตุ * เฉพาะสว่นของธนาคารธนชาต 

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปีซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว” 

ภายหลงัจากการนําเสนอวีดิทศัน์ คุณศุภเดช  พูนพิพฒัน์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วีดิทศัน์ท่ีได้นําเสนอ 

ผ่านไปนัน้ ได้อธิบายฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยู่ใน

รายงานประจําปีกบัสรุปงบการเงินและคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี 2559 

ท่ีสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว  

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระนีจ้ะมีผู้ สอบบัญชี 

จากสาํนกังานสอบบญัชีของบริษัทฯ ช่วยตอบคําถามให้แก่ผู้ ถือหุ้นด้วย ซึง่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ดงันี ้

คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์  (ผู้ถอืหุ้น) 

ขอช่ืนชมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และสายการเงิน เน่ืองจากวา่ปีนีร้าคาหุ้นของบริษัทฯ ปรับตวัสงูขึน้จาก

ท่ีทรงมาหลายปี และการดูแลคุณภาพของสินเช่ือ และการบริหารหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ มีการบริหารจัดการเป็น 

อยา่งดี และขอสอบถามประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้

1. จากท่ีธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามีการขึน้อตัราดอกเบีย้ จะมีผลกระทบต่อกลุ่มธนาคารพาณิชย์

และธนาคารธนชาตท่ีเป็นธนาคารขนาดกลางอย่างไรบ้าง เช่น สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยในระยะยาวหรือระยะใกล้นี ้ท่ีมี

โปรโมชัน่อตัราดอกเบีย้คงท่ีในช่วง 1-3 ปีแรก จะมีการปรับอตัราดอกเบีย้ขึน้หรือไมส่าํหรับลกูค้าท่ีจะซือ้บ้านในปีนีห้รือ

ปีหน้า 
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2. ในปี 2560 แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจะมีการปรับตัวไปในทิศทางใด พอท่ีจะ

คาดการณ์ได้หรือไม ่

3. ระบบ e-Payment ท่ีเปิดให้บริการแล้ว มีปัญหา ข้อบกพร่อง หรือมีการขดัข้องของระบบอยา่งไรบ้าง 

และมีการถกูโจมตีทางอินเทอร์เน็ตหรือไมอ่ยา่งไร 

4. การขายทรัพย์สนิรอการขายท่ีทําเป็นเลม่มีการวางตามงานบ้านและคอนโด มีการจดัทําปกสวยงาม

แต่ข้างในเป็นขาว-ดํา ซึ่งทําให้ดูทรัพย์สินไม่ชัดเจน และดูสีหม่นหมอง จึงอยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นแบบสีจะได้ดู

สวยงามและชดัเจน 

5. สําหรับการประกันชีวิต / ประกันภยั ธนาคารธนชาตท่ีมีการปล่อยสินเช่ือบ้านหรือสินเช่ือรถยนต์ 

และมีการสง่เสริมให้ลกูค้าทําประกนั จึงคิดวา่นา่จะสามารถทํากําไรได้ดีกวา่นี ้

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ 

สําหรับเร่ืองเศรษฐกิจจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนัน้ คงจะตอบยาก เน่ืองจากการท่ีเป็นสว่นหนึ่งในระบบ

เศรษฐกิจใหญ่ ในด้านงบประมาณนัน้คาดวา่จะมีการเติบโตประมาณร้อยละ 3 สว่นเร่ืองเอกสารประกาศขายทรัพย์สิน

ท่ีทําเป็นเลม่นัน้ ก็ขอรับไปดําเนินการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นภาพสีต่อไป แต่อย่างไรก็ตามได้จดัให้มีภาพทรัพย์สินท่ี

เป็นสีอยู่ในเว็บไซต์แล้ว สําหรับธุรกิจประกนัชีวิต ปัจจุบนัธนาคารธนชาตไม่มีบริษัทประกันชีวิตแล้ว ด้วยได้ขายหุ้น

ให้กับทางพรูเด็นเชียล และทําข้อตกลงเป็นนายหน้าประกันชีวิตให้กับพรูเด็นเชียลในระยะยาว ส่วนบริษัทฯ มี 

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) ซึ่งเดิมคือ บริษัท ประกนัชีวิตนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) โดยมี

บริษัท เอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49 และบริษัทฯ ถือร้อยละ 51 ก็ค่อย ๆ มีการเติบโตขึน้ โดยไม่ได้ทํา

ธุรกิจผ่านทางธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยของธนาคารธนชาตเลย  สําหรับธุรกิจประกันภยัมี return on equity 

เติบโตได้ดีเกินร้อยละ 20 และทําได้ดีตลอดมา และผลการดําเนินงาน 10 ปีท่ีผ่านมาประสบความสําเร็จมาตลอด 

สาํหรับคําถามเร่ืองอ่ืนขอให้คณุสมเจตน์เป็นผู้ตอบคําถาม 

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 

การท่ีธนาคารสหรัฐอเมริกา หรือ Fed ปรับขึน้ดอกเบีย้นัน้ คงจะกระทบตลาดทุนมากหน่อย แต่ใน

ประเทศช่วงระยะสัน้ยงัไมก่ระทบ โดยต้นทนุดอกเบีย้ในตลาดจะขยบัตวัในคร่ึงปีหลงั ขึน้อยูก่บัวา่ Fed จะปรับขึน้ตอ่ไป

หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ทางทีมงานได้บริหารจัดการความเสี่ยงเร่ืองดังกล่าวอยู่ตลอด แม้ตลาดจะขยบัตัวธนาคาร 

ธนชาตจะยังคงสามารถรองรับความเสี่ยงหรือให้มีผลกระทบน้อยท่ีสุด สําหรับดอกเบีย้สินเช่ือเคหะจากท่ีตลาดมี 

การแขง่ขนัสงูอตัราดอกเบีย้สนิเช่ือจึงคงอยูใ่นระดบัท่ีไมส่งูมากนกัตอ่ไป ซึง่ได้พยายามท่ีจะสร้างความสามารถทางการ

แขง่ขนัด้านการให้บริการให้มีความรวดเร็ว การอนมุตัิสินเช่ือ การให้คําแนะนํากบัลกูค้าในการสร้างความแตกต่างเพ่ือ

ชดเชยการแขง่ขนัด้านดอกเบีย้ 

การพฒันาของระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นความร่วมมือกันของสมาคมธนาคารไทย 

ผา่น บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จํากดั และมี ธปท. เป็นผู้ผลกัดนัโครงการ ซึง่ทีมงานของทกุธนาคารทํางานร่วมกนั 

ท่ีนัน่ใช้มาตรฐานความปลอดภยัระดบัสงูในระดบัโลก และมีความร่วมมือของผู้ เช่ียวชาญจากทกุธนาคาร ท่ีคอยดแูล

เร่ืองความมั่งคงของระบบอย่างต่อเน่ือง เท่าท่ีผ่านมาระบบทํางานได้ดี ไม่มีปัญหาอุปสรรค และไม่เห็นความเสี่ยง 
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ในเร่ืองท่ีจะมีใครเข้ามาทําอนัตรายระบบ โดยต้องขอเรียนวา่ทัง้ ธปท. กระทรวงการคลงั ตลอดจนรัฐบาล ได้ดแูลเร่ืองนี ้

อยา่งใกล้ชิด และมัน่ใจในระบบความปลอดภยัท่ีใช้อยูใ่นอตุสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทย 

หลงัจากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดงันี ้

เห็นด้วยจํานวน  587,794,400 เสยีง 

 ไมเ่ห็นด้วยจํานวน 0 เสยีง 

 งดออกเสยีงจํานวน      8,567,001 เสยีง 

 บตัรเสยีจํานวน 0 เสยีง 

มต ิ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เห็นด้วยให้

อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 และจ่ายเงนิปันผล 

ประธานที่ประชุม แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีได้ชีแ้จงให้

ท่านผู้ ถือหุ้นทราบในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ไปแล้วนัน้ และจากข้อมูลท่ีแสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม 

โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิตามงบเฉพาะกิจการ จํานวน 1,659,316,893.07 บาท และกําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของ 

บริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จํานวน 6,012,724,760.05 บาท และยังมีกําไรสะสมจํานวนหนึ่ง บริษัทฯ จึงสามารถ

จ่ายเงินปันผลได้ และบริษัทฯ มีทนุสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจดัสรรเป็น 

ทนุสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเตมิ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัอีกแตอ่ยา่งใด ซึง่คณะกรรมการ

ได้พิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา ดงันี ้

1. รับทราบการไม่จดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปี 2559 เป็นทนุสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติม เน่ืองจาก

บริษัทฯ มีทนุสาํรองตามกฎหมายครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 21 

ตลุาคม 2559 

3. ขออนมุตัิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัและผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิจากกําไรสะสมท่ีเสียภาษีในอตัรา 

ร้อยละ 30 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัและผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ ในอตัราหุ้นละ 1.20 บาท 

การจ่ายเงินปันผลครัง้นี  ้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลท่ีคณะกรรมการอนุมัติจ่าย 

ในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นจํานวนเงิน 932,103,762.40 บาท จะรวมเป็นจํานวนเงินปันผลท่ีอนมุตัิจ่ายของปี 2559 

ทัง้สิน้ในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นจํานวนเงินท่ีอนุมตัิจ่าย 2,330,259,406 บาท คิดเป็นร้อยละ 140.43 ของ 

กําไรสทุธิปี 2559 จากผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 38.76 จากผลการดําเนินงานสว่นท่ี

เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม  สาํหรับสถิติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานปี 2557 ถึง 2559

ก็ได้จดัทําตารางเปรียบเทียบให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นได้พิจารณาแล้ว ดงัท่ีปรากฏในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุหน้าท่ี 29 
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หากได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นแล้ว ก็จะกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวันท่ี 

19 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวันท่ี 

20 เมษายน 2560 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 

จากนัน้ ประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / 

แสดงความคิดเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติวาระที่ 4 มีดงันี ้

เห็นด้วยจํานวน  595,285,789 เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน                800 เสยีง 

งดออกเสยีงจํานวน      1,155,201 เสยีง 

บตัรเสยีจํานวน 0 เสยีง 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 เป็นทุนสํารอง 

ตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.20 บาท และให้ดําเนินการจ่ายเงินปันผลตามกําหนดการท่ี

เสนอ 

วาระที่ 5 รับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย พิจารณาอนุมัติ 

เงนิบาํเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2559 และขออนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2560 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณธีรพจน์  วัชราภัย  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี ้

คุณธีรพจน์  วัชราภัย  เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย 

เป็นประจําทุกปี และเห็นสมควรให้มีการรายงานค่าตอบแทนกรรมการท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการเป็นประจําทุกปี โดยได้รายงานการจ่ายค่าตอบแทนท่ีได้จ่ายให้แก่คณะกรรมการทุกคณะในปี 2559 

ให้ท่ีประชมุทราบ ดงันี ้

• คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ซึง่จดัสรรจากวงเงินท่ีผู้ ถือหุ้นอนมุตัิไว้จํานวน 11,000,000 บาท โดย

จํานวนท่ีจ่ายออกจริงเทา่กบั 8,762,068.97 บาท ซึง่เป็นไปตามจํานวนครัง้ท่ีกรรมการเข้าร่วมประชมุ 

• จํานวนค่าตอบแทนท่ีจ่ายแก่คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ทัง้ปี 2559 มีจํานวนรวมเท่ากับ 

3,911,000 บาท 

• ตารางแสดงจํานวนคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน ๆ ทกุชดุท่ีจ่ายในปี 2559

และอตัราคา่ตอบแทนท่ีจ่ายในปัจจบุนั รายละเอียดปรากฏในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ หน้าท่ี 30 
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สว่นค่าตอบแทนกรรมการรายบคุคลท่ีจ่ายในปี 2559 ดไูด้จากรายงานประจําปีหน้าท่ี 93 ถึงหน้าท่ี 94 

ซึง่เป็นการรายงานเพ่ือทราบไมม่ีการลงมติ และนอกเหนือจากคา่ตอบแทนท่ีได้รายงานไปแล้วนัน้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่าย

คา่ตอบแทน และ/หรือ สทิธิประโยชน์อ่ืนใดในลกัษณะท่ีมิใช่คา่ตอบแทนตามปกติให้แก่กรรมการ 

สําหรับในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทน

กรรมการ โดยพิจารณาข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนท่ีรวบรวมโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) และรูปแบบการเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนของกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามหลกัเกณฑ์การ

พิจารณาท่ีคํานึงถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรม เสนอคณะกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณาเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทน ดงันี ้

1. อนมุตัิการจดัสรรเงินบําเหน็จแก่กรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ในอตัราร้อยละ 1 

ของเงินปันผลท่ีอนุมตัิจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้กําหนดไว้ โดยให้คณะกรรมการ 

บริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณาจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยปีนีเ้ งินปันผลท่ีอนุมัติจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้ นรวมเป็น 

จํานวนเงิน 2,330,259,406 บาท ดงันัน้ จํานวนเงินบําเหน็จท่ีขอเสนอจ่ายแก่กรรมการทัง้คณะ จึงเป็นเงินจํานวน 

23,302,594.06 บาท รายละเอียดของการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการจากผลการดําเนินงานปี 2557-2559 ได้จาก

หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุหน้าท่ี 31 โดยปีท่ีแสดงในเอกสารเป็นปีผลการดําเนินงาน 

2. อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี 2560 ดงันี ้

  คณะกรรมการบริษัทฯ 

  (หน่วย: บาท) 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(ต่อครัง้ : คน) 

ประธาน 
ปัจจบุนั 100,000 50,000 

ขออนมุตั ิ จ่ายในอตัราปัจจบุนั 

กรรมการ 
ปัจจบุนั 50,000 25,000 

ขออนมุตั ิ จ่ายในอตัราปัจจบุนั 

  หมายเหตุ ซึง่เปลี่ยนจากเดิมที่ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิวงเงินไมเ่กิน 11,000,000 บาทตอ่ปี 

 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 (หน่วย: บาท) 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(ต่อครัง้ : คน) 

ประธาน 
ปัจจบุนั 50,000 25,000 

ขออนมุตั ิ 60,000 30,000 

กรรมการ 
ปัจจบุนั 30,000 20,000 

ขออนมุตั ิ 40,000 20,000 
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  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 (หน่วย: บาท) 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(ต่อครัง้ : คน) 

ประธาน 
ปัจจบุนั ไมม่ี 50,000 

ขออนมุตั ิ 30,000 20,000 

กรรมการ 
ปัจจบุนั ไมม่ี 33,000 

ขออนมุตั ิ 20,000 15,000 

 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  (หน่วย: บาท) 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(ต่อครัง้ : คน) 

ประธาน 
ปัจจบุนั 30,000 30,000 

ขออนมุตั ิ จ่ายในอตัราปัจจบุนั 

กรรมการ 
ปัจจบุนั 20,000 20,000 

ขออนมุตั ิ จ่ายในอตัราปัจจบุนั 

  หมายเหตุ จา่ยให้แก่กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหารเทา่นัน้ 

ทัง้นี ้อตัราคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วข้างต้น จะมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป และ

ให้คงอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในอตัรานีไ้ว้จนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

หลังจากนัน้ คุณธีรพจน์  วัชราภัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มี 

ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ โดยใช้บตัรท่ีระบวุาระท่ี 5.1 และวาระท่ี 5.2 ดงันี ้

1. ขออนุมัติจ่ายเงินบําเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ในจํานวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลท่ีอนุมัติ 

จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินการจดัสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยใช้บตัรลงคะแนน 

วาระท่ี 5.1 

2. ขออนุมตัิค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2560 โดยใช้บตัร

ลงคะแนนวาระท่ี 5.2 

ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดงันี ้

เห็นด้วยจํานวน  535,618,902 เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน    59,646,027 เสยีง 

งดออกเสยีงจํานวน      1,200,801 เสยีง 

บตัรเสยีจํานวน 0 เสยีง 
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มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุ อนมุตัิการจดัสรรเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอตัราร้อยละ 1 ของเงินปันผลท่ีอนมุตัิจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น โดยให้

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินการจดัสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป  

ผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดงันี ้

เห็นด้วยจํานวน  595,076,610 เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน         181,319 เสยีง 

งดออกเสยีงจํานวน      1,207,801 เสยีง 

บตัรเสยีจํานวน 0 เสยีง 

มต ิ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุ อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี 2560 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานที่ประชุม แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ วาระนีเ้ป็นการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ แต่เน่ืองจากว่าในการประชุมครัง้นี ้คณุธีรพจน์  วชัราภยั และคณุศิริเพ็ญ  สีตสวุรรณ เป็นกรรมการท่ี

ครบกําหนดออกตามวาระ จึงขอให้ คุณวิชิต  ญาณอมร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ นําเสนอ

รายละเอียดในวาระนี ้ 

คุณวิชิต  ญาณอมร  เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า สําหรับกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 มีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายศภุเดช  พนูพิพฒัน์ 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 

   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ 

   (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

2. นางศิริเพ็ญ  สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ 

 กําหนดคา่ตอบแทน  (กรรมการอิสระ) 

3. นายธีรพจน์  วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

  กรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ) 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี ้ขอให้บุคคลท่ีถูกเสนอช่ือรับแต่งตัง้เป็น

กรรมการทัง้ 3 ทา่น ออกจากท่ีประชมุเป็นการชัว่คราว หลงัจากนัน้บคุคลท่ีถกูเสนอช่ือรับแตง่ตัง้เป็นกรรมการทัง้ 3 ทา่น 

ได้ออกจากห้องประชมุ 

คุณวิชิต  ญาณอมร  เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า การสรรหาหรือเสนอแนะผู้ ท่ีจะเข้ารับตําแหน่ง 

แทนกรรมการท่ีครบวาระนี ้นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือ
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บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ท่ีจะเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมครัง้นี ้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(www.thanachart.co.th) ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2559 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกําหนดเวลา

ดงักลา่วแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบคุคลเข้ามา ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงได้

พิจารณาสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ท่ีออกตามวาระ 

ซึง่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ และการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีผ่านมาของ

กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 3 ท่านแล้ว มีมติเสนอกรรมการท่ีออกตามวาระ 3 ท่าน ให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้เป็นกรรมการ

บริษัทฯ ตอ่ไป (โดยกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนท่ีออกตามวาระงดออกเสยีงลงมติสาํหรับตนเอง) 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณามีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน เสนอกรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน ให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยทัง้ 3 ท่าน 

ได้รับความเห็นชอบการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ จาก ธปท. แล้ว ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลประวัติ

โดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้จากหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมตัง้แต่หน้าท่ี 32 ถึงหน้าท่ี 35 หรือตามท่ีแสดง

บนจอภาพ 

หลังจากนัน้ คุณวิ ชิต  ญาณอมร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมี 

ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ดงันี ้

นายปรีชา จินตนานนท์  (ผู้รับมอบฉันทะ) 

ได้สอบถามกรณีกรรมการอิสระท่ีปฏิบตัิงานเกิน 9 ปี มีจุดเด่นท่ีสําคญัอะไร คณะกรรมการได้เคยหารือ

ในประเด็นการคงไว้ซึง่ความอิสระหรือไม ่และในอนาคตวางระยะเวลาการดํารงตําแหนง่เฉพาะสว่นของกรรมการอิสระ

หรือไม ่

ประธานที่ประชุม 

เร่ืองกรรมการอิสระไม่ควรดํารงตําแหน่งเกิน 3 วาระ เป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการก็พิจารณาอยู่ท่ีจะไม่ให้

กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งนานเกินไป โดยสําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตเมื่อเช้านี ้กรรมการ

อิสระ 2 ท่าน ท่ีครบวาระและเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี และสามารถสรรหาบคุคลมาดํารงตําแหน่งแทนได้นัน้ก็

ไม่ได้เสนอเป็นกรรมการต่อไป สําหรับบริษัทฯ ท่ีเสนอคณุศิริเพ็ญ สีตสวุรรณ ท่ีเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี เป็น

กรรมการตอ่ไปนัน้ เน่ืองจากท่านยงัดํารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการทําหน้าท่ีของท่านอย่างดีเยี่ยม และท่านเป็นผู้ ท่ีมี

ความรู้ ความสามารถในทางด้านตรวจสอบและธุรกิจการเงินอย่างมาก ซึ่งทางคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนก็ได้พยายามสรรหาหาบุคคลอ่ืนท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองท่ีจะสามารถหาบุคคลดงักลา่ว 

ได้ง่าย 

หลงัจากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

คณุวิชิต ญาณอมร แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในวาระนีเ้พ่ือความโปร่งใสในการลงมติจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ

แยกเป็นรายบคุคล โดยให้ใช้บตัรท่ีระบ ุวาระท่ี 6.1 ถึงวาระท่ี 6.3 ท่ีระบช่ืุอกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้
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6.1 นายศภุเดช  พนูพิพฒัน์ 

6.2 นางศิริเพ็ญ สตีสวุรรณ 

6.3 นายธีรพจน์  วชัราภยั 

จากนัน้ คุณวิชิต  ญาณอมร ได้เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านท่ีได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว 

กลบัเข้าท่ีประชมุเพ่ือดําเนินการในวาระตอ่ไป 

มีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยให้แตง่ตัง้บคุคลท่ีคณะกรรมการเสนอช่ือทัง้ 3 ท่3าน เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยแยกการ

ลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคลจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของท่ีประชมุ ดงันี ้

ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์  มีดงันี ้

เห็นด้วยจํานวน  584,358,732 เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน    11,039,010 เสยีง 

งดออกเสยีงจํานวน      1,160,301 เสยีง 

บตัรเสยีจํานวน  0 เสยีง 

ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  มีดงันี ้

เห็นด้วยจํานวน  584,402,912 เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน    10,992,029 เสยีง 

งดออกเสยีงจํานวน      1,163,101 เสยีง 

บตัรเสยีจํานวน  1 เสยีง 

ผลการลงมติวาระที่ 6.3 นายธีรพจน์  วัชราภยั  มีดงันี ้

เห็นด้วยจํานวน  536,813,341 เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน    58,581,600 เสยีง 

งดออกเสยีงจํานวน      1,163,101 เสยีง 

บตัรเสยีจํานวน  1 เสยีง 

มต ิ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน เลือกตัง้

บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอช่ือทัง้ 3 ทา่น เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2560 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ นํา

เสนอในวาระนี ้

คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท 

สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 โดยกําหนดค่าสอบบญัชีให้เป็นจํานวนเงิน 900,000 บาท 

สําหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานําเสนอผู้สอบบญัชี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท 

สาํนกังาน อีวาย จํากดั มีรายนาม ดงันี ้

1. นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

2. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 

3. นางสาวรัชดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2560 โดยกําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 900,000 บาท 

หลังจากได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ รวมทัง้ความเหมาะสมของปริมาณงานแล้ว 

มีความเห็นว่า บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นสํานกังานท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีผลการปฏิบตัิงานเป็นท่ียอมรับ

โดยทั่วไปทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่ในระดับสากล มีบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความชํานาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการให้บริการ และการ

ให้คําปรึกษากบับริษัทฯ ในด้านตา่ง ๆ เป็นอยา่งดีตลอดมา 

สําหรับค่าสอบบญัชีท่ีเสนอเข้ามาในปี 2560 นี ้ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผู้สอบบัญชีทัง้ 3 ท่าน 

รวมถึงบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั ไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั

บริษัทฯ แต่อย่างใด และผู้สอบบญัชีท่ีเสนอได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. แล้ว โดยอตัราค่าสอบบญัชีของปี 2560 

จํานวน 900,000 บาท ซึง่เทา่กบัคา่สอบบญัชีในปี 2559 

สําหรับรายละเอียดประวตัิผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน และข้อมูลอ่ืน ๆ ปรากฏอยู่ในเล่มหนงัสือบอกกล่าว 

เชิญประชมุ หน้าท่ี 37 ถึงหน้าท่ี 39 

หลังจากนัน้ คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มี 

ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติในวาระที่ 7  มีดงันี ้

เห็นด้วยจํานวน  594,975,157 เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน         425,600 เสยีง 

งดออกเสยีงจํานวน      1,190,701 เสยีง 

บตัรเสยีจํานวน  0 เสยีง 
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มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

1. นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

2. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 

3. นางสาวรัชดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951 

และกําหนดคา่สอบบญัชี ประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 900,000 บาท 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานที่ประชุม  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและคําถามต่าง ๆ ได้ โดยมีผู้ ถือหุ้ น

ซกัถาม / แสดงความเห็น ดงันี ้

นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์  (ผู้ถอืหุ้น) 

ขอสอบถาม ดงันี ้

1. เร่ืองท่ีธนาคารแหง่โนวาสโกเทีย (สโกเทียแบงก์) จะขายหุ้นธนาคารธนชาตให้กบัพนัธมิตร ไม่ทราบ

วา่มีความคืบหน้าอยา่งไร 

2. เร่ืองขาดทนุสะสมจากการรับโอนกิจการของธนาคารนครหลวงไทย ท่ีธนาคารธนชาตจะใช้ได้ยงัคง

เหลอือีกเทา่ไหร่ 

ประธานที่ประชุม 

1. ได้รับแจ้งจากสโกเทียแบงก์อยา่งเป็นทางการ นโยบายการขายเงินลงทนุในภมูิภาคเอเชียได้ถกูระงบั

ไป และท่ีผา่นมาสโกเทียแบงก์ได้ร่วมมืออยา่งเต็มท่ีในการพฒันาทางด้านบริการตา่ง ๆ ของธนาคารธนชาต โดยเฉพาะ

ในเร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์แบงก์กิง้ 

2. การขาดทนุสะสมของธนาคารธนชาตท่ีมาจากการรวมกิจการของธนาคารนครหลวงไทย  ยงัมีอยู่

ประมาณ 14,669 ล้านบาท โดยหากคํานวณเป็นภาษีท่ีอตัราร้อยละ 20 ธนาคารธนชาตจะมีประโยชน์ทางภาษีคิดเป็น

จํานวนเงินเกือบ 3,000 ล้านบาท ซึง่ขาดทนุสะสมท่ีมีอยูค่าดวา่จะใช้หมดภายในปีหน้า 

ผู้ถอืหุ้น (ไมแ่จ้งช่ือ) 

ได้กลา่วชมเชยกรรมการและผู้บริหารท่ีบริหารกิจการให้ผลประกอบการของธนาคารธนชาตเติบโต และ

กลา่วถึงพระมหากรุณาธิคณุของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีมีตอ่ธนาคารนครหลวงไทย อีกทัง้ยงักลา่วถึงศกัยภาพการเติบโต

ด้านเศรษฐกิจของภาคพืน้เอเชียในสายตาของกลุม่การลงทนุจากยโุรปและอเมริกาซึ่งรวมถึงสโกเทียแบงก์ พร้อมกับ 

มีข้อเสนอแนะในเร่ืองสาขาวา่สาขาของธนาคารธนชาตยงัมีจํานวนมากอยู่ และบางสาขามีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ และโดยท่ี

ปัจจุบันมี Mobile Banking และบัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการชําระเงินหลากหลายมากขึน้ รวมทัง้การท่ีธนาคาร

พาณิชย์บางแหง่มีการเปิดสาขาหรือจดุบริการใน 7-11 จึงควรพิจารณาเร่ืองการเปิดสาขาและการให้บริการของสาขาให้

เหมาะสมกบัรูปแบบของการใช้บริการท่ีเปลีย่นแปลงไป 
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คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์ 

กลา่วขอบคณุสาํหรับการชมเชย และขอให้คณุสมเจตน์หมูศ่ิริเลศิ ชีแ้จงเร่ืองนโยบายสาขา 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 

เร่ืองสาขาเรามีนโยบายชัดเจน เพ่ือให้ท่านผู้ ถือหุ้นรับทราบข้อมูลโดยตรง ขอเชิญคุณสนอง คุ้มนุช 

รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเครือข่ายสาขาและเครือข่ายลกูค้ารายย่อยทัง้หมดของประเทศ เล่าถึงนโยบายและ 

กลยทุธ์ 

คุณสนอง  คุ้มนุช 

ได้มีการพิจารณาเร่ืองสาขามา 2-3 ปี แล้ว เร่ืองท่ีคํานึงเป็นอนัดบัแรกคือ พฤติกรรมของลกูค้าเป็นหลกั 

โดยเฉพาะความสะดวกของลกูค้า ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา มีการรวมสาขาไปพอสมควรและมีการลดขนาดของสาขา

ไปหลายสาขาแล้ว สว่นเร่ืองการเปิดสาขาใน 7-11 ยงัไม่ได้พิจารณาเป็นการเฉพาะเจาะจงในเร่ืองนี ้แนวทางหลกัใน

การเปิดสาขาจะพิจารณาว่าสาขาแบบไหนท่ีจะตอบโจทย์ลกูค้าได้มากท่ีสดุ เพราะลกูค้ามี 2 ประเภท คือ 1) ลกูค้าท่ี

เข้าถึงดิจิทลั ชอบความสะดวกสบาย ง่าย ทางธนาคารธนชาตก็สร้างระบบการบริการแบบดิจิทลัไว้รองรับ  2) ลกูค้าท่ี

ยงัชอบท่ีจะเจอพนกังานเพราะรู้สกึไว้ใจ จึงยงัมีความจําเป็นท่ีต้องคงสาขารูปแบบเดิมไว้ พร้อมทัง้ได้พฒันาบคุลากรให้

สามารถให้คําปรึกษาแก่ลกูค้าได้ในเชิงลกึ ในช่วง 2-3 ปี ท่ีผา่นมาอยา่งตอ่เน่ือง 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์ 

ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าธนาคารธนชาตได้มีการเปลี่ยนแปลงเร่ืองสาขาคือมี “Thanachart Next” ท่ีมีเคร่ือง

ให้บริการอตัโนมตัิ และบริการให้คําปรึกษา และ “Thanachart Express”  สาขาต้นแบบแห่งแรกท่ีเน้นบริการธุรกรรม

โดยไมม่ีเงินสด ซึง่เป็นสาขาท่ีแรกของประเทศไทย และจะเห็นการเปลีย่นแปลงความก้าวหน้าในอีก 2-3 ปี 

ผู้ถอืหุ้น  (สง่คําถาม) 

เหตผุลใดท่ีจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการมีทัง้รายเดือนและเบีย้ประชมุ 

คุณธีรพจน์  วัชราภยั 

ขอเรียนวา่ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะ นอกจากปฏิบตัิหน้าท่ี

ด้วยการเดินทางมาพิจารณาให้ความเห็นและลงมติในการประชุมแล้ว จะต้องมีการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประชุม 

โดยพิจารณาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องล่วงหน้า รวมทัง้มีการติดต่อกับผู้บริหารของบริษัทฯ และธนาคารธนชาต ในเร่ืองของ

ข้อมลูท่ีต้องรับผิดชอบ ต้องศกึษาและใช้เวลาในการเตรียมตวัคอ่นข้างมาก จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องมีค่าตอบแทนทัง้

เบีย้ประชมุและรายเดือน 

ผู้ถอืหุ้น (ไมแ่จ้งช่ือ) 

สอบถามเร่ืองรายได้จากการเป็นท่ีปรึกษาการออกและเสนอขายหุ้นของของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั 

(มหาชน) และสว่นเพ่ิมจากเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีในการบนัทึกมลูค่าท่ีดินจากเดิมท่ีแสดงด้วยวิธีราคาทนุเป็น

วิธีการตีราคาใหม ่มีการบนัทกึในรายการไหนของงบการเงิน 
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ประธานที่ประชุม 

รายได้จากการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นของบริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะรวม 

เข้ามาในงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ด้วย  ส่วนการปรับราคาท่ีดินใหม่เข้ามา

ปรับปรุงอยูใ่นสว่นของผู้ ถือหุ้นซึง่สามารถนบัเป็นเงินกองทนุได้ 

คุณฤทธิชัย หยบิเจริญพร  (ผู้ถอืหุ้น) 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกําไรเพ่ิมขึน้ แตส่นิทรัพย์ลดลง โดยเฉพาะสนิเช่ือลดลงพอสมควร นโยบายจะมีการ

เติบโตทางด้านสินเช่ืออย่างไร ด้วยเห็นว่าน่าจะต้องมีการเติบโตสินเช่ือเพ่ือสร้างฐานลกูค้าใหม่และจะเป็นแหลง่ท่ีมา

ของรายได้ดอกเบีย้และรายได้อ่ืน ๆ สว่นสาํรองท่ีลดลงเกิดจากสนิเช่ือท่ีลดลงหรือเหตใุด 

ประธานที่ประชุม 

สินเช่ือท่ีลดลงส่วนใหญ่มาจากการปล่อยสินเช่ือเช่าซือ้ท่ีลดลง ซึ่งเป็นผลจาก 2 สาเหตุหลกั ๆ คือ  

1) ธนาคารธนชาตมียอดคงค้างของสินเช่ือเช่าซือ้สงู ซึ่งทุกเดือนจะมียอดหนีท่ี้ถึงกําหนดชําระและหายไปจากบญัชี

รวมกนัเป็นจํานวนหลายหมื่นล้านบาทตอ่ปี  2) การขายรถยนต์ใหมล่ดลงซึง่กระทบทัง้อตุสาหกรรม แต่ธนาคารธนชาต

ยงัคงรักษาสว่นแบง่การตลาดไว้ได้อีกทัง้มีการระมดัระวงัการปลอ่ยสินช่ือรถยนต์มือสองมากขึน้ เน่ืองจากเมื่อปี 2558 

มีมลูคา่ความเสยีหายจากรถยนต์มือสองค่อนข้างสงูซึ่งเป็นกนัทัง้ระบบ จึงมีการเปลี่ยน Credit Scoring Model ซึ่งทํา

ให้หนีเ้สยีของรถยนต์มือสองลดลงมาก และตอนนีถ้ึงจดุท่ีปริมาณสนิเช่ือเชา่ซือ้เร่ิมคงท่ีแล้ว ดงันัน้ ถ้าหากตลาดรถยนต์

ยงัเป็นอยา่งท่ีผา่นมา สนิเช่ือเช่าซือ้จะคอ่ย ๆ ดีขึน้ สว่นสนิเช่ือเคหะปรับเพ่ิมขึน้ได้ดีพอสมควร แตท่ี่ยงัแขง่ขนัได้ไม่ดีนกั

คือสินเช่ือธุรกิจ เพราะการแข่งขนัสงูมาก และถ้าหากจะแข่งขนัด้วยความเสี่ยงท่ีสงูขึน้เมื่อเกิดปัญหาจะมีผลกระทบ

คอ่นข้างมาก สว่นลกูค้าสนิเช่ือธุรกิจท่ีดี การแขง่ขนัด้านดอกเบีย้คอ่นข้างรุนแรงสง่ผลให้ผลตอบแทนน้อยมาก 

สําหรับสํารองท่ีน้อยลง สว่นใหญ่จากท่ีเรามีบริหารจดัการหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้จนทําให้หนีด้งักลา่ว

ลดลงมาก โดยอตัราสว่นของหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเช่ือของธนาคารธนชาตเกือบตํ่าสดุในอตุสาหกรรม 

แสดงถึงการดแูลคณุภาพของสินทรัพย์เป็นอย่างดี และอตัราสว่นค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อเงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพ 

ในปัจจบุนัก็มีสดัสว่นเป็นอนัดบัต้น ๆ ของอตุสาหกรรม 

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ 

บริษัทฯ และธนาคารธนชาต มีมาตรฐานทางบญัชีค่อนข้างสงูมากพอสมควร ระบบการตัง้สํารองไม่ได้

มองแค่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบันและในอดีตเท่านัน้ แต่ยังมองไปข้างหน้าด้วย การจัดให้มี Collective 

Approach โดยเฉพาะสินเช่ือรายย่อยว่าลกูค้ามีโอกาสท่ีจะเป็นหนีส้ญูอีกเท่าไหร่ ซึ่งขณะนีล้กูค้ารายนัน้อาจจะยงัคง

เป็นหนีด้ีอยู ่โดย ณ สิน้ปี 2559 ธนาคารธนชาตมีการตัง้สํารองสงูมากคิดเป็นร้อยละ 192.38 ของจํานวนสํารองขัน้ตํ่า 

ท่ี ธปท. กําหนดไว้ โดยขอให้ผู้สอบบญัชีชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพ่ือความมัน่ใจ 

คุณรัตนา จาละ  (ผู้สอบบัญชี) 

ในส่วนของตัวงบการเงินนัน้  นโยบายทางบัญชีสําหรับการตัง้สํารอง มีเกณฑ์ขัน้ตํ่า ท่ี กําหนด 

โดยมาตรฐานการบญัชี และ ธปท. นอกเหนือจากนัน้ บริษัทฯ ก็มีนโยบายในการตัง้สํารองส่วนเกินท่ีนอกเหนือจาก

เกณฑ์ขัน้ตํ่า ซึง่ทา่นจะดไูด้จากหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้เปิดเผยไว้แล้ว การตัง้สาํรองในเร่ืองการใช้ Collective 
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Approach ตามท่ีคุณศุภเดชได้กล่าวนัน้ เป็นเร่ืองของการประมาณการสํารองว่า หนี ้ณ ปัจจุบนั ในอนาคตคาดว่า 

จะเสือ่มสภาพหรือกลายเป็นหนีเ้สยีหรือ NPL จํานวนเทา่ไหร่ แล้วนําเอาสว่นนัน้กลบัเข้ามาประมาณการและตัง้สํารอง

สว่นเกินเข้าไปในบญัชีด้วย เพราะฉะนัน้ในเร่ืองของการตรวจสอบค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู สามารถให้ความมัน่ใจได้ว่า 

ผู้สอบบญัชีได้มีการตรวจสอบมาแล้ว ไมม่ีประเด็นวา่จะไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีหรือไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ท่ี ธปท. กําหนด ซึง่สาํรองสว่นเกินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินในรายงานประจําปีแล้ว เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

สามารถเข้าไปอา่นได้ 

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 

ขออนญุาตเรียนเสริมว่าปัจจุบนัตลาดรถยนต์ไม่ได้เติบโตเหมือนในอดีต อย่างไรก็ตาม ธนาคารธนชาต

ยงัคงรักษาสว่นแบง่การตลาดของรถยนต์ใหมไ่ด้ ขณะเดียวกนัมีการใช้กลยทุธ์ขยายตวัไปเป็นพนัธมิตรกบัรถยนต์หลาย

ยี่ห้อ ซึ่งจะทําให้การเข้าถึงตลาดใหม่ได้ดีขึน้ ซึ่งรวมถึงการขยายฐานเข้าไปในตลาดรถยนต์ท่ีมีราคาแพง สําหรับ

นโยบายเร่ืองการแข่งขนัการบริหารจัดการจะคํานึงถึงความเสี่ยงด้วย จากการศึกษาพบว่าเศรษฐกิจเร่ิมอยู่ตวัและ

ขยายตวัช้า และตลาดกลุม่ไหนท่ีจะสามารถเข้าไปแขง่ขนัได้โดยใช้เคร่ืองมือใดในการแขง่ขนั 

หนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้รายใหญ่ท่ีเสียมานานและเจรจายาก ทีมงานก็สามารถเจรจาจนได้รับชําระเงิน

เข้ามา และท่ีสาํคญัอีกสว่นหนึง่คือมีการวางระบบการติดตามหนีทํ้าให้การติดตามหนีม้ีประสทิธิภาพดีขึน้ขณะเดียวกนั

มีการป้องกนัไม่ให้หนีเ้ก่า ๆ เสียต่อไป เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดี และทีมงานสาขาก็มีแนวทางเพ่ือท่ีจะต่อยอดให้

ลกูค้าใช้บริการด้านอ่ืน ๆ ด้วย เพ่ือให้ธนาคารธนชาตเป็นธนาคารหลกัในการดําเนินชีวิตประจําวนั ซึ่งจะสามารถทําให้

เติบโตอยา่งยัง่ยืนได้ 

นอกจากนีไ้มม่ีผู้ เสนอเร่ืองอ่ืนใดเข้าสูก่ารพิจารณา ประธานท่ีประชมุจึงกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา    16.30    นาฬิกา 

ลงช่ือ              นายบันเทิง  ตันติวิท            ประธานท่ีประชมุ 

 (               นายบนัเทิง  ตนัติวิท               ) 

ลงช่ือ           นายภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง          ผู้จดบนัทกึการประชมุ 

 (             นายภาณพุนัธ์ุ  ตวงทอง           ) 
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หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคณุสมบตัิตาม

กฎหมายและประกาศทางการท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ท่ีเหมาะสมในการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ  ตามกระบวนการสรรหาอยา่งครบถ้วน 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อไป 

ช่ือ - นามสกุล นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทปี 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ 73 ปี  
สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา Bachelor of Economics, Monash University, Australia 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร Banker Trust, New York, USA 

- Corporate Finance Training  Program 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2547 

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

- หลกัสตูรการพฒันามาตรฐานงานตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ปี 2560  

(Anti-Corruption for Executives) 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ 1 กนัยายน 2548 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 12 ปี 7 เดือน  

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เก่ียวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ ที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 

ประสบการณ์การทาํงาน - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไมมี่ 

สัดส่วนของจาํนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 11 ครัง้  จาก 12 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้  จาก 12 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   9 ครัง้  จาก 12 ครัง้ 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
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ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อไป 

ช่ือ - นามสกุล นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

  ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

  อายุ 62 ปี  
สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Management สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- พาณิชยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบตัร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  

รุ่น 15/2559 

- ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544 

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)  

- หลกัสตูร “Anti-Corruption for Executives” รุ่น 1/2557 
- หลกัสตูรการพฒันามาตรฐานงานตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ปี 2560  

(Anti-Corruption for Executives) 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- ประกาศนียบตัร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 5/2550 
สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการ ศาลยตุิธรรม 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุ่น 9/2548 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ 2 มีนาคม 2552 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 9 ปี 1 เดือน 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี่ 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - อปุนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- ที่ปรึกษา สมาคมธนาคารไทย 
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ - รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน)  
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั  
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการ  กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที ่
 บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากดั 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เก่ียวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ ที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 
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ประสบการณ์การทาํงาน - กรรมการ ที่ปรึกษานายกสมาคม และอปุนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- กรรมการ คณะกรรมการอํานวยการสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
- กรรมการ สมาคมธนาคารไทย 
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท ประกนัชีวตินครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั 

-  กรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไมมี่ 

สัดส่วนของจาํนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 11 ครัง้  จาก 12 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้  จาก 12 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 10 ครัง้  จาก 12 ครัง้ 
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่เสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ 

ช่ือ - นามสกุล นายธีรนันท์ ศรีหงษ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

ตาํแหน่งปัจจุบัน - 

อายุ 53 ปี  

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Business Administration, University of Michigan - Ann Arbor, USA 

- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (คอมพิวเตอร์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 86/2553 

- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 179/2556 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 14/2555 

สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน รุ่น 6/2558 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 26 

Harvard Business School, Boston, USA 

- Advanced Management Program (AMP 189) 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ - 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ - 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ที่ปรึกษา บริษัท แสนสิริ  จํากดั (มหาชน) 

- ที่ปรึกษา บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั 
- กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย 

THAILAND 4.0 
- ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากบัสํานกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 
- ประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพ่ือตลาดทุน และที่ปรึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเตอร์ โซลชูัน่ จํากดั 

- กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บริษัท เซลา่ร์ คอนซลัติง้ จํากดั 
- รองประธานกรรมการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เก่ียวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ ที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 
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ประสบการณ์การทาํงาน - กรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทลั จํากดั 
- ประธานกรรมการ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จํากดั 
- ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทย จํากดั 
- ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จํากดั 
- กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จํากดั 
- ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จํากดั 
- กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไมมี่ 

สัดส่วนของจาํนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 ไมมี่ 
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• ช่ือผู้สอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี 

1. นางสาวสมใจ คณุปสตุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499  และ/หรือ 

2. นางสาวรัชดา ยงสวสัดิว์าณิชย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951  และ/หรือ 

3. นางสาววรรณวไิล เพชรสร้าง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

แหง่บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั  

• ข้อมูลประวัตโิดยสังเขปของผู้สอบบัญชี จาํนวน 3 คน มีดังนี ้

 

ช่ือ :  นางสาวสมใจ  คณุปสตุ 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 

อายุ :  47 ปี 

วุฒกิารศกึษา :  บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาํแหน่งของผู้สอบบัญชีในสํานักงาน : หุ้นส่วน 

ประสบการณ์การตรวจสอบ : - บริษัท ราชธานี ลิสซิง่ จํากดั (มหาชน) 
 - บริษัท ไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
 - บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
 - บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
 - บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั 
 - บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 - ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 
 - บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
 - บริษัท ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 
 - บริษัท นวกิจประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
 - บริษัท สินมัน่คงประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
 - บริษัท เมืองไทย ลิสซิง่ จํากดั (มหาชน) 
 - บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 - ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 
 - บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
  

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2561 
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ช่ือ :   นางสาวรัชดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย์ 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951 

อายุ :   47 ปี 

วุฒกิารศกึษา :   - บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
   - วทิยาศาสตร์มหาบณัฑติด้านการเงิน 
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาํแหน่งของผู้สอบบัญชีในสํานักงาน : หุ้นส่วน 

ประสบการณ์การตรวจสอบ : - บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท อินทรประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท นําสินประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

 
 

ช่ือ :   นางสาววรรณวไิล  เพชรสร้าง 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

อายุ :   46 ปี 

วุฒกิารศกึษา :   บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาํแหน่งของผู้สอบบัญชีในสํานักงาน : หุ้นส่วน 

ประสบการณ์การตรวจสอบ : - ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 - บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 - ธนาคารมิซูโฮ จํากดั สาขากรุงเทพฯ 

 - บริษัท สคบิ เซอร์วสิ จํากดั 

 - บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

 - บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากดั 

 - บริษัท เนชัน่แนล ลีซซิง่ จํากดั 

- บริษัท ทบัละม ุรีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จํากดั 

- บริษัท ไม้ขาว รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จํากดั 

- บริษัท สตัหีบ ดีเวลลอปเม้นท์ส จํากดั 

- บริษัท แม่พิมพ์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จํากดั 
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• ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 

สําหรับงบการเงินปี 2561 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561  
เป็นจํานวนเงิน 950,000 บาท ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.6 จากคา่ตอบแทนปี 2560 ท่ีมีคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 900,000 บาท 

• ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

บริษัทฯ ไม่มีคา่บริการอ่ืนท่ีจ่ายให้กบัผู้สอบบญัชี 

• ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ ไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวและมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็

ตอ่งบการเงิน 

• จาํนวนปีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ 

ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ ทัง้ 3 คน ได้รับแตง่ตัง้และมีจํานวนปีท่ีสอบบญัชี ดงันี ้

รายนาม ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น จาํนวนปีท่ีสอบบัญชีให้บริษัท 

1. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ปี 2558 - ปี 2560 - 

2. นางสาวรัชดา  ยงสวสัดิว์าณิชย์ ปี 2559 - ปี 2560 - 

3. นางสาววรรณวไิล  เพชรสร้าง - - 

• การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 

ผู้สอบบญัชีบริษัท สํานกังาน  อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

• ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าผู้ สอบบญัชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ 

ตา่ง ๆ ของบริษัทในกลุ่มธนชาตเป็นอย่างดี ผลงานท่ีผ่านมามีคณุภาพและเช่ือถือได้ รวมทัง้มีการให้คําปรึกษาท่ีดีตลอดมา จึงมีมต ิ        

ให้เสนอผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

• การอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 

 ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอจะต้องได้รับความเหน็ชอบจาก ธปท. ซึง่ ธปท. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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คาํชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

วันพุธท่ี 25 เมษายน 2561 

 

1. การมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จดัทําหนงัสือมอบฉนัทะ ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ 3 แบบ ดงันี ้

 แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปท่ีง่ายไม่ซับซ้อน แบบมอบฉันทะนีเ้ป็นการมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ 

ลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉนัทะได้ทกุประการตามท่ีผู้ รับมอบฉนัทะเห็นสมควร 

 แบบ ข. เป็นแบบท่ีกําหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะอย่างละเอียดและชัดเจน ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกท่ีจะระบุให้ 

ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ทกุประการตามท่ีผู้ รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือระบุ

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงตามท่ีผู้มอบฉนัทะกําหนดแยกเป็นแตล่ะวาระอย่างชดัเจนในหนงัสือมอบฉนัทะก็ได้ 

 แบบ ค. เป็นแบบท่ีกําหนดสําหรับผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย 

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นต้องการใช้ 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลด ได้ท่ีเวบ็ไซต์ : www.thanachart.co.th.  

โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะให้

กรรมการบริษัทฯ (ตามรายช่ือกรรมการท่ีบริษัทฯ กําหนด) ให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นแทน ดงันี ้

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ 

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะให้ถูกต้อง

ครบถ้วน พร้อมจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามท่ีระบุในหวัข้อ “3. ผู้เข้าร่วมประชุม

จะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปน้ีในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)" 

- ผู้ รับมอบฉันทะต้องนําหนังสือมอบฉันทะไปย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะจะ 

เข้าประชมุ 

 

 

 

 

 

 

http://www.thanachart.co.th/
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2. การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี ้

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ ท่ีอยู่ 

1. นางศริิเพ็ญ  สีตสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) 

69 เลขท่ี 377 ถนนจรัญสนิทวงศ์  

แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร 10600 

2. นายธีรพจน์  วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ) 

64 เลขท่ี 249 ซอยโรจนา ถนนสขุมุวทิ 21 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

3. นายศภุเดช  พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

(กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

67 เลขท่ี 45/2 ซอยสายลม 1 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

กรรมการดงัรายนามข้างต้นมีส่วนได้เสียในวาระคา่ตอบแทนกรรมการ 

- ในการมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัทฯ สามารถระบช่ืุอกรรมการบริษัทฯ ทัง้ 3 คนได้ โดยโปรดระบุช่ือและรายละเอียดของ

กรรมการบริษัทฯ เรียงลําดบัตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากในกรณีท่ีกรรมการในลําดบัท่ี 1 ท่ีผู้ ถือหุ้นได้เลือกไว้ 

ไม่สามาถเข้าประชมุได้ กรรมการทา่นท่ีเข้าประชมุได้ 1 คน (ตามลําดบัถดัไปท่ีผู้ ถือหุ้นได้เลือกไว้) จะเป็นผู้ รับมอบฉันทะ 

เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทนทา่นได้ 

- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ พร้อมจดัทําเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

กับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามท่ีระบุในหัวข้อ “3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปน้ีใน 

การลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)”  โดยใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับท่ีแนบมาพร้อมนี ้ปิดผนึกส่ง 

ทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ มายัง“สํานักเลขานุการองค์กร” ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายใน 

วันท่ี 17 เมษายน 2561) 

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเข้าประชุม 

 บริษัทฯ มีเจ้าหน้าท่ีรองรับการตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน โดยจะเร่ิมตรวจ 

ความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะก่อนเร่ิมการประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง และจะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 12.00 นาฬิกา 

เป็นต้นไป  ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุ

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ตามขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุและแผนท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว 

 ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  โดยจะใช้

ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน  ดงันัน้ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ  โปรดนําหนังสือ

มอบฉันทะซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ท่ีบริษัทฯ จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม 

มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประชุมด้วย  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัอากรแสตมป์ไว้ ณ จุดตรวจหนังสือมอบฉันทะ เพ่ืออํานวย

ความสะดวกกรณีท่ีหนงัสือมอบฉนัทะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ 
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3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดงัต่อไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีมาประชุมด้วยตนเอง  ให้ติดต่อจุดลงทะเบียน และย่ืนเอกสารท่ีมีบาร์โค้ดพร้อมแสดงเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงาน

ราชการออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน  บตัรประจําตวัข้าราชการ  

ใบขบัข่ีหรือหนงัสือเดนิทาง และหากมีการเปล่ียน ช่ือ-สกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

1.2 กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ 

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม  ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 

และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

ข) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น ซึ่งลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง โดยผู้มอบฉนัทะ (ผู้ ถือหุ้น) 

ค) เอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 พร้อมสําเนาเอกสารดังกล่าวของผู้ รับมอบฉันทะ  

ซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบุิคคล 

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม  ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 

และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

ข) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดง

ให้เหน็วา่ผู้แทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

ค) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้ แทนนิติบุคคลท่ีลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 

ซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคล 

ง) เอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 พร้อมสําเนาเอกสารดงักล่าวของผู้ รับมอบฉันทะ  ซึง่ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชมุซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือซึง่เป็นนิติบุคคล

ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ 

หรือโดยผู้ มีอํานาจตามกฎหมายของประเทศท่ีนิติบุคคลตัง้อยู่ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล 

ผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนนิตบิคุคล และเง่ือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 

ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย  และให้ผู้ แทน 

นิตบิคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

4. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 

 การออกเสียงลงคะแนน 

1. ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง ทัง้หุ้นบริุมสิทธิและหุ้นสามญั 

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

โปรดยกมือขึน้ 

• หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง  ให้ผู้ ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง 

และลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีนําบตัรลงคะแนน

ของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดท่ีมิได้ลงลายมือช่ือในบัตร 
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หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ส่วนผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่ยกมือในท่ีประชุมจะถือว่ามีมติให้อนุมัติตามท่ี 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิ

• หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามท่ีประธานฯ 

เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้ทําเคร่ืองหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะ 

ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงประการใด ซึง่บริษัทฯ ได้บนัทึกคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดงักล่าวนัน้  

ในการลงมตใินแตล่ะวาระไว้ด้วยแล้ว 

• ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง

ดงักล่าวเว้นแตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ 

ผู้ ถือหุ้ นตามท่ีผู้ ถือหุ้ นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริษัทฯ จะนําการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้ ถือหุ้ นระบุไว้ใน 

หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวไปบนัทกึรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะท่ีผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการอํานวย

ความสะดวกให้แ ก่ผู้ รั บมอบฉันทะ ไม่ ต้อง ไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียง เ พ่ือลงคะแนนเ สียงใน ท่ีประชุม อีก 

และนําคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้มารวมกบัการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ 

4. ในการเลือกตัง้กรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน

รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดก็ได้ตามท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้ นต้อง 

ออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตาม (1) ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

 การนับผลการลงคะแนน 

1. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด ในการนบัคะแนนเสียง 

2. การนบัผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุม และของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่ 

ผู้ รับมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะท่ีผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วย 

และงดออกเสียง  มาหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุในแตล่ะวาระ ทัง้นี ้คะแนนท่ีเหลือถือวา่ลงมตเิหน็ด้วย 

3. ประธานฯ จะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

สิน้สดุลง โดยรายงานจํานวนเสียงท่ีเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

4. ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียงชีข้าดได้  แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าที่ 44 

มาด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารแสดงตนและหนงัสือมอบฉนัทะ 

รับบตัรลงคะแนน 

กรณีท่ีมีผู้ ต้องการลงมต ิ“ไม่เหน็ด้วย” หรือ “งด
ออกเสียง” ในวาระนัน้ ๆ ให้กรอกบตัรลงคะแนน

พร้อมลงลายมือช่ือและยกมือ 

จดุตรวจเอกสารสําหรับผู้ รับมอบฉันทะ 

ตรวจเอกสารส่วนบคุคลและตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 14.00 นาฬิกา) 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนและ 

สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนน 

ตอ่ท่ีประชมุ 

ผู้ รับมอบฉนัทะ 

แสดงเอกสารส่วนบคุคล 

เข้าห้องประชมุ 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

 

 

โต๊ะลงทะเบียน  

 
  

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลําดบั  

ผู้ถือหุ้น 

จดุลงทะเบียน  (เร่ิมเวลา 12.00 นาฬกิา) 
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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การโอนหุ้น 

ข้อ 14. ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชัว่คราว แต่จะไม่เกิน 21 วนั ก่อนวนัประชุม

โดยจะประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่ และสํานกังานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัเร่ิมงดรับ

ลงทะเบียนการโอน 

ข้อ 15. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว  เพ่ือกําหนดสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น  เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล 

สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็นต้น 

กรรมการ 

ข้อ 16. กรรมการของบริษัทจะมีจํานวนเทา่ใด ให้เป็นไปตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด  แตต้่องไม่น้อยกวา่ 5 คน 

 กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้  แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด ต้องเป็นผู้ มีถ่ินท่ีอยู่ใน

ราชอาณาจกัร 

ข้อ 17. การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระทําโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้ ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

(2) ในการเลือกตัง้กรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน  หรือคราวละหลายคน 

รวมกนัเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดก็ได้ตามแต่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้นต้อง

ออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตาม (1) ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียง

ชีข้าด 

ข้อ 18. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนัน้พ้นจากตําแหน่ง  ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะ

พ้นจากตําแหน่งไม่อาจแบง่ได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จํานวนท่ีใกล้เคียงกนัแตไ่ม่เกิน 1 ใน 3 

 หลงัจากวนัท่ีข้อบงัคบัฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบั  การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึง่ในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ให้ใช้วิธีจบัฉลาก 

ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ พ้นจากตําแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ใน

ตําแหน่งมานานเทา่ ๆ กนั เป็นจํานวนมากกว่าจํานวนกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักล่าวพ้นจาก

ตําแหน่งโดยใช้วธีิจบัฉลาก 

 กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตดุงักล่าวอาจได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 23. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั  เบีย้ประชุม  บําเหน็จ  โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลกัษณะอ่ืนตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา  ซึง่อาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ 

และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง 

และสวสัดกิารตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะได้รับ

คา่ตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 30. คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตัง้กรรมการจํานวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารและในจํานวนนีใ้ห้กรรมการ

คนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีควบคมุดแูลกิจการของบริษัทตามมีคณะกรรมการมอบหมาย และ

ให้กรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยตําแหน่ง และให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนได้

ตามท่ีเหน็สมควร 
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 กรรมการบริหาร  และ/หรือ  กรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ให้อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน  และ/หรือ 

บําเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการกําหนด  แต่ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการดังกล่าวในอันท่ีจะได้รับ

คา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนตามข้อบงัคบันีใ้นฐานะกรรมการ 

 ให้คณะกรรมการบริหารจดัให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามท่ีจะเห็นสมควรและให้นําข้อ 27. ข้อ 28. และ ข้อ 29. มาใช้บงัคบัโดย

อนโุลม 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สุดของรอบปีบญัชีของ

บริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากนี ้ให้เรียกวา่การประชมุวสิามญั 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญั เม่ือใดก็ได้ตามท่ีเหน็สมควร 

 ผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่มีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการ 

เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดงักล่าวด้วย 

 ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 33. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอย่างน้อย 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) อนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 

(3) อนมุตัจิดัสรรเงินกําไร 

(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัท 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี  วนั  เวลา  ระเบียบวาระการประชุม 

และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้

ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองนัน้ ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องตามสมควรและจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น  และนายทะเบียน

พร้อมกบัเอกสารท่ีเก่ียวข้องไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนั

ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั 

ข้อ 35. ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแทนกนัก็ได้ โดยทําเป็นหนงัสือ

ตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด และให้ผู้ รับมอบฉนัทะย่ืนตอ่ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุม

ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าประชมุ 

ข้อ 36. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดแล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของจํานวนหุ้น 

ท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบ

เป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ ถ้าการนัน้ได้ประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป แต่ถ้าการประชุมนัน้มิใช่

การเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี

ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่ม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิ

หน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 38. ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) 

และให้การประชมุดําเนินไปตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม  เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุให้เปล่ียนลําดบัระเบียบวาระ 

ข้อ 39. การวินิจฉัยชีข้าดหรือลงมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้ 

จะกระทําด้วยวิธีใดให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน

เป็นเสียงชีข้าดได้แม้วา่จะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม 

 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ  ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักล่าว 

เว้นแตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 42. ให้บริษัททํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน พร้อมกับจัดให้มีผู้ สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองปีละ 2 ครัง้  ครัง้แรกสําหรับ 

งวดเวลา 6 เดือนแรกของปีสิน้สุดเพียงวันท่ี 30 มิถุนายน  และครัง้ท่ีสองสําหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปีสิน้สุดเพียง 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุสําหรับงวดระยะเวลาสิน้สุดเพียงวนัท่ี 31 ธันวาคม  ให้คณะกรรมการนําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญ

ประจําปีในปีถดัไป 

ข้อ 43. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุ

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 

ข้อ 44. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้ผู้ ถือหุ้น  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก็ได้ 

ถ้าบริษัทยงัจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามท่ีจดทะเบียนไว้หรือได้จดทะเบียนเพิ่มทนุไว้แล้ว 

ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว  ในเม่ือเหน็วา่บริษัทมีผลกําไรพอและสมควรท่ีจะทํา

เช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวลัเฉพาะกาลแก่กรรมการ ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกําหนด  เม่ือปรากฏว่างบดุล 

และบญัชีกําไรขาดทุน สําหรับงวดระยะเวลาสิน้สุดเพียงวนัท่ี 30 มิถุนายน ผ่านการรับรองของผู้สอบบญัชีแล้ว และบริษัทมี

กําไรพอและสมควรท่ีจะทําเช่นนัน้ 

 เงินกําไรส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลท่ีจ่ายตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือเหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) 

ให้จดัสรรเป็นเงินสํารองตา่ง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจดัสรรเป็นทนุสํารองเพ่ือเป็นเงินกองทนุของบริษัท

ตอ่ไป 

ข้อ 46. การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมตแิล้วแตก่รณี 

ข้อ 48. ผู้ สอบบญัชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานใด ๆ เก่ียวกับรายได้  รายจ่าย  ทรัพย์สิน และหนีส้ินของบริษัท 

และมีหน้าท่ีเข้าร่วมและชีแ้จงให้ความเห็นในการประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุลและบญัชีกําไรขาดทุน 

และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทแตไ่ม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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แผนท่ีโรงแรม ด ิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คช่ัน โฮเทล 

 

แผนท่ีและการเดินทางไปสถานท่ีจัดประชุม 

ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์  ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขท่ี 61  

ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพัท์ 0-2650-8800 โทรสาร 0-2650-8500-1 
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เส้นทางหนีไฟ 
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               แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
                                                       Proxy Form B                         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

                                                        (Duty Stamp 20 Baht) 
 
 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น       เขียนท่ี                                                                            .  

Shareholder’s Registration No.      Written at 
 
 

        วนัท่ี         เดือน               พ.ศ.                           ,     

        Date        Month              Year 

 

 

(1)         ขา้พเจา้  

              I/We         
              อยูบ่า้นเลขท่ี         สญัชาติ     
              Address          Nationality    
    

 

 
 
 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  
being a shareholder of  Thanachart Capital Public Company Limited (“the Company”) 

โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  ดงัน้ี 

holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: 
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

 ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes 

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

 preferred share shares and are entitled to vote equal to votes 
 

 

(3)  ขอมอบฉันทะให้  (ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ของบริษทัฯ ได้ โดยมีข้อมูลแสดงในหนังสือ 

บอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director or  Executive Director of  the Company of whose details are in of  Notice of  the 2018 AGM.) 

 1.  ช่ือ (Name)                                                                                               อาย ุ(age)           ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing at)   

                                                                                                                                                                                                                    หรือ (or)  

 2.  ช่ือ (Name)                                                                                               อาย ุ(age)           ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing at)   

                                                                                                                                                                                                                    หรือ (or)  

 3.  ช่ือ (Name)                                                                                               อาย ุ(age)           ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing at)   

                                                                                                                                                                                                                                  ,  

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 

ในวนัท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขท่ี 61 

ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on 25 April 2018 at  

14:00 hours, at Athenee Crystall Hall, 3rd floor, The Athenee Hotel a Luxury Collection Hotel, Bangkok, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 
10330 or on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed. 

 

 

  

 

เพือ่ความรวดเร็วในการลงทะเบียน 

โปรดนําหนังสือมอบฉันทะซ่ึงพมิพ์บาร์โค้ด  มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่งทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
For convenience in the registration, please bring your proxy with printed barcode and present at the meeting. 
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560  
Item 1 To approve the Minutes of 2017 Annual Meeting of Shareholders 
 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain  

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
                   

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2560 
Item 2 To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company’s business operations in 2017   
 

เสนอเพือ่ทราบไม่มีการลงมติ 
For acknowledgement without approval 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
Item 3 To approve the statements of financial position and the statements of comprehensive income for the year ended 31 December  

2017 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain         

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2560 และจ่ายเงนิปันผล 

Item 4 To approve the appropriation of the profit for 2017 performance and the dividend payment 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain         

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2561 และอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการ
ดาํเนินงานประจําปี 2560 

Item 5 To approve the remuneration of the Board of Directors and standing committees for 2018 as well as the performance allowance 
for the Board of Directors for 2017 performance  

วาระที่ 5.1 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2561 

Item 5.1 To approve the payment of remunerations for the directors and members of standing committees in 2018 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 5.2 พจิารณาอนุมัติเงนิบําเหน็จกรรมการบริษทัฯ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 
Item 5.2 To approve the performance allowance for the Board of Directors for 2017 performance 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

วาระที่ 6 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Item 6 To consider the election of directors replacing those retiring by rotation  

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
 To elect Directors as a whole 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove        Abstain  

 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  To elect each Director individually 

6.1 นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป  

 Ms. Suvarnapha  Suvarnaprathip 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove          Abstain  

6.2 นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  

 Mr. Somjate  Moosirilert 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain      

6.3 นายธีรนนัท ์ ศรีหงส์ 

 Mr. Teeranun Srihong   

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain      
 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561 
Item 7 To consider the appointment of the auditor and determine the audit fees for 2018 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
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วาระที่ 8 พจิารณาแก้ไขข้อบังคบัของบริษทัฯ ข้อ 32 
Item 8 To consider and approve the amendment to the Company’s Article of Association No. 32 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

วาระที่ 9 เร่ืองอืน่  ๆ (ถ้าม)ี 
Item 9 Other business (if any) 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain  

                   

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
 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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 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. 

  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน

วา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
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. 
 

 

 ลงช่ือ/Signed                                 ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

                                           (                               ) 

 ลงช่ือ/Signed                 ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                                           (                               ) 

 ลงช่ือ/Signed                 ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                                           (                               ) 

 ลงช่ือ/Signed                 ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                                           (                               ) 
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หมายเหตุ / Notes: 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

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

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 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.  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ีในการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุม (แลว้แต่กรณี) 
Participants are required to present the following documents for registration prior to attending the meeting (depending on the case). 
ก)     ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
a) For individual shareholders  

 เอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผูเ้ขา้ร่วมประชุม พร้อมสาํเนาเอกสารแสดงตนซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูถื้อหุ้น และ 

ผูรั้บมอบฉนัทะ  (กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ) 

 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) ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
b) For shareholder who is the juristic person 

  สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นพร้อมสาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผูแ้ทน 

นิติบุคคลท่ีลงนามในสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนฯ และของผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งแลว้ รวมถึงเอกสารแสดงตนของผูรั้บมอบ

ฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุม 

 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. 

 (โปรดดูข้อมูลเพิม่เตมิในคาํช้ีแจงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

สามัญผู้ถอืหุ้น 2561) 

 (Please see the additional information in the Notice of 2018 Annual General Meeting of Shareholders under the subject of Clarifications on Proxy 

Appointment, Registration and Evidence for Attending and Voting.) 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

Authorization on behalf of the Shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 14:00 นาฬิกา ณ หอ้งแอทธินี คริสตลั ฮอลล ์ชั้น 3  

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเลค็ชัน่ โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on 25 April 2018 at 14:00 hours, at Athenee Crystall 

Hall, 3rd floor, The Athenee Hotel a Luxury Collection Hotel, Bangkok, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 or 

on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed. 

วาระท่ี     เร่ือง           

Agenda  Re :  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระท่ี     เร่ือง           

Agenda  Re :  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระท่ี     เร่ือง           

Agenda  Re :  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

 Approve   Disapprove  Abstain  
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วาระท่ี     เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ         

Agenda  Re : Election of Directors (continued) 

 ช่ือกรรมการ     

 Name of Director  

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

        Approve          Disapprove  Abstain  

 ช่ือกรรมการ     

 Name of Director  

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

  Approve   Disapprove  Abstain   

 ช่ือกรรมการ     

 Name of Director  

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

  Approve   Disapprove  Abstain   
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