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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2561
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2561
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ณ ห้ องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา
องค์ ประชุ ม ณ เวลา 14.03 นาฬิกา มีผ้ ูถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง จํ านวน 640 ราย รวมจํ านวนหุ้นได้
30,129,014 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จํานวน 1,039 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 597,181,890 หุ้น รวมจํานวนผู้ถือหุ้น
ทังสิ
้ ้น 1,679 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 627,310,904 หุ้น ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 51.9951 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
ทังหมดจํ
้
านวน 1,206,479,703 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุม
บันทึกเพิ่ มเติ ม: มี ผูถ้ ื อหุ้น 2 ราย ที ่เป็ นบุคคลที ่เกี ่ยวข้องกันตามเกณฑ์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”)
กํ าหนด ถือหุน้ รวมกันเกิ นร้อยละ 10 ของจํ านวนหุน้ ทีจ่ ํ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ เป็ นจํ านวน 12,666,430 หุ้น
ซึ่ ง ธปท. อนุญาตให้ใช้สิทธิ ลงคะแนนเสี ยงได้รวมกันไม่ เกิ นร้ อยละ 10 ของจํ านวนหุ้นที ่จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริ ษัทฯ ดังนัน้ จํ านวนหุ้นที ่ประธานที ่ประชุมรายงานตอนเปิ ดประชุม ในส่วนของผูถ้ ื อหุ้น 2 รายดังกล่าว จะสามารถ
ออกเสียงได้ในแต่ละวาระรวมเป็ นจํ านวน 120,647,970 หุน้ เท่านัน้ ส่วนอีก 12,666,430 หุน้ ไม่สามารถออกเสียงได้
กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายบันเทิง
2. นายศุภเดช

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

ตันติวิท
พูนพิพฒ
ั น์

ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ ห าร ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ย ง และกรรมการผู้ จั ด การใหญ่
(กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)
นางศิริเพ็ญ
สีตสุวรรณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
นายสมเกียรติ
ศุขเทวา
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หารความเสี่ยง (กรรมการ
อิสระ/กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
นายธีรพจน์
วัชราภัย
ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิ ส ระ/กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น
ผู้บริ หาร)
นายวิชิต
ญาณอมร
กรรมการสรรหา กํ า หนดค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล และ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริ หาร และรองประธานกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง (กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)
นายสมเจตน์
หมูศ่ ิริเลิศ
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ (กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)
นายทวีศกั ดิ์
ศักดิ์ศิริลาภ
กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
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เปิ ดประชุ ม นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุมได้ กล่าวเปิ ดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อเวลา 14.03 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 9 วาระ โดยพิจารณาเรี ยงตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ ว
โดย ประธานที่ประชุม แต่งตังให้
้ คุณภาณุพันธุ์ ตวงทอง เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้จดบันทึกการประชุม
หลังจากนันขอให้
้
เลขานุการบริ ษัทกล่าวแนะนํากรรมการบริ ษัทฯ และผู้บริ หาร ตลอดจนชีแ้ จงรายละเอียดวิธีการ
ดําเนินการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
เลขานุ การบริ ษัท ได้ เรี ยนชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั ง้ นี ้ กรรมการบริ ษัทฯ ทัง้ 9 ท่าน
เข้ าร่ วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของกรรมการทังหมด)
้
รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง โดยได้ แนะนํากรรมการบริ ษัทฯ เป็ นรายบุคคล
คุ ณ ศุ ภ เดช พู น พิ พั ฒ น์ เรี ย นชี แ้ จงเพิ่ ม เติ ม ว่ า การประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นครั ง้ นี ไ้ ด้ มี ผ้ ู บริ ห ารของ
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) เข้ าร่วมประชุม
ด้ วย ดังนี ้ 1) คุณกําธร ตันติศิริวฒ
ั น์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินของบริ ษัทฯ 2) คุณอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกุล
รองกรรมการผู้จดั การ เครื อข่ายลูกค้ ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารธนชาต 3) คุณประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ
รองกรรมการผู้จดั การ ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารธนชาต 4) ดร. สุทตั จิตมัน่ คงสุข รองกรรมการผู้จดั การ Chief
Digital Officer & Chief Operating Officer 5) คุณภิตติมาศ สงวนสุข ผู้อํานวยการอาวุโส สายกลยุทธ์ การเงิน
ธนาคารธนชาต
เลขานุ การบริ ษัท เรี ยนชีแ้ จงว่า ในวันนีค้ ุณรั ตนา จาละ ผู้สอบบัญชี จากสํานักงานสอบบัญชี ที่ทําการ
สอบบัญชีบริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่ม ก็ได้ เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้ด้ วย ดังนัน้ หากในระหว่างการประชุมท่านผู้ถือหุ้น
ประสงค์จะให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้สอบบัญชีตอบชี ้แจงข้ อซักถามก็สามารถดําเนินการได้
หลังจากนัน้ ได้ ขอให้ เจ้ าหน้ าที่ของโรงแรมเรี ยนชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงเส้ นทางหนีไฟกรณีที่เกิดเหตุฉกุ เฉิน
หรื อเพลิงไหม้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น
ต่อจากนี ้ขอเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ด้ วย โดยคุณสสิมา
ทวี ส กุล ชัย (ผู้ถื อ หุ้น รายย่อ ย) อาสาเป็ นผู้ต รวจสอบการนับ คะแนนเสียงในครั ง้ นี ้ และเลขานุก ารบริ ษั ท ได้ ชี แ้ จง
รายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุมให้ ทราบ สรุปได้ ดงั นี ้
• บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนนไว้ ให้ กบั ทุกท่านเพื่อความสะดวกในการใช้ สิทธิการออกเสียงลงมติ
ในการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ท่านได้ รับจะแบ่งเป็ นวาระต่าง ๆ รวมทัง้ หมด 11 บัตร ซึ่งฝ่ ายจัดการได้ พิมพ์
รายละเอียดไว้ ในบัตรแล้ ว สําหรับวาระที่ 2 เป็ นการเสนอรายงานเพื่อให้ ที่ประชุมรับทราบเท่านันจึ
้ งไม่มีบตั รลงคะแนน
โดยผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิมีสทิ ธิลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
• ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นชี ้แจงหรื อคําถาม กรุณาแจ้ งชื่อและนามสกุล
เพื่อให้ ผ้ จู ดบันทึกการประชุม ได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ ถกู ต้ อง
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• การออกเสียงลงมติ สําหรับท่านที่ประสงค์จะใช้ สิทธิลงมติ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ในวาระใด
กรุณากรอกมติของท่านพร้ อมลงนามไว้ ในบัตร เมื่อเรี ยบร้ อยแล้ วโปรดยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บและรวบรวมคะแนน
ดังกล่าว โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิได้ ลงลายมือชื่อในบัตร หรื อลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็ น “บัตรเสีย” และ
ไม่นํามานับเป็ นฐานคะแนนเสียง ยกเว้ น วาระที่ 5 และวาระที่ 8 จะนับรวมเป็ นฐานในการคํานวณคะแนนเสียงด้ วย
• สําหรับท่านที่มีมติ “เห็นด้ วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริ ษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่มีมติไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมในแต่ละวาระนัน้ ได้ จํานวน
เท่าใดจะถือเป็ นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบด้ วย ทังนี
้ ้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงการลงมติในแต่ละวาระไว้
อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะด้ วย
• ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอดําเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน
เมื่อการรวมคะแนนเป็ นที่เรี ยบร้ อยก็จะกลับมารายงานผลให้ ทราบเป็ นรายวาระไป
ดังนี ้
วาระที่ 1

หลังจากการชี ้แจงดังกล่าวข้ างต้ น ประธานที่ประชุมจึงขอเข้ าสูก่ ารพิจารณาตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560

ประธานที่ประชุ ม ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่าสําหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2560 ได้ จัดขึน้
เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ซึง่ รายงานการประชุมดังกล่าวจําเป็ นต้ องเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาความถูกต้ องร่ วมกัน
โดยรายละเอียดของร่ างรายงานการประชุม ได้ จดั พิมพ์ไว้ ในเล่มหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้ าที่ 10 ถึงหน้ าที่ 31
โดยขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้ อมสอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ ไขรายงาน
การประชุมในจุดใดบ้ างหรื อไม่ หากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีประเด็นชีแ้ จงหรื อคําถาม กรุ ณาแจ้ งชื่อและนามสกุลเพื่อให้
ผู้จดบันทึกการประชุม ได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ ถกู ต้ อง
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึง
เสนอให้ ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
613,718,315
ไม่เห็นด้ วย
1,699,900
งดออกเสียง
174,101
บัตรเสีย
0
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2561
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2560

ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2560 ที่ผา่ นมา ต่อที่ประชุม
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 นี ้ เป็ นการรายงานผลการดําเนินงานจาก
คณะกรรมการ ซึ่งได้ จดั เตรี ยมการนําเสนอไว้ ในรู ปแบบของวีดิทศั น์ ความยาวประมาณ 9 นาที โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
พิจารณารายละเอียดในรายงานประจําปี 2560 ซึง่ ได้ จดั ทําเป็ นแผ่นซีดีสง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุม
บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์
“ปี ทีผ่ า่ นมากลุม่ ธนชาตมีกําไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่อง สินทรัพย์รวมขยายตัวเพิ่มขึ ้น บนความแข็งแกร่ ง
ของคุณภาพสินทรัพย์ สภาพคล่อง และเงินกองทุน ที่สาํ คัญเรายังคงเป็ นผู้นําสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ เศรษฐกิจโลกฟื น้ ตัว
จากกําลังซื ้อ การลงทุน และการผลิตของอเมริ กา จีน ญี่ปนุ่ และยุโรป ส่งผลดีต่อการส่งออกของไทย บวกแรงหนุนจาก
การท่อ งเที่ ย ว ทํ า ให้ เ ศรษฐกิ จ ไทยปี 60 เติ บ โตร้ อยละ 3.9 ทัง้ หมดส่ง ผลให้ สิน เชื่ อ ธนาคารพาณิ ช ย์ เ ติ บ โตตาม
โดยเฉพาะช่วงครึ่งปี หลังสอดคล้ องไปกับการขยายตัวของเงินฝาก เงินกองทุนของอุตสาหกรรมธนาคารยังอยู่ในระดับที่
แข็งแกร่ ง ทุกธนาคารปรับแผนธุรกิจตามยุทธศาสตร์ National e-Payment รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ทําให้ ธนาคาร
พาณิ ชย์ ลงทุนในด้ านเทคโนโลยีเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการบริ หารจัดการด้ านสาขา ส่งผลต่อธุรกิ จธนาคารพาณิ ชย์
โดยรวม ในด้ านของเราธนาคารธนชาตยึดมัน่ กลยุทธ์ ที่จะเป็ น Main Bank ของลูกค้ าให้ ได้ โดยเสนอผลิตภัณฑ์
ตรงความต้ องการทุกกลุม่ พร้ อมเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจโดยปรับตัวตามทิศทาง Digital Banking ผลลัพธ์
คือ กําไรสุทธิของธนาคารและบริ ษัทย่อย เติบโตติดต่อกันเป็ นไตรมาสที่ 12 เงินให้ สนิ เชื่อขยายตัวร้ อยละ 3.01 จากการ
เติบโตของสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อ SME โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ คุณภาพสินทรัพย์อยู่ในระดับที่เหมาะสม
สัดส่วน NPL Ratio เท่ากับร้ อยละ 2.30 นอกจากนี ้ ธนาคารธนชาตยังคงมี BIS Ratio ในระดับสูงที่ร้อยละ 18.94
สามารถดํ ารงอัตราส่ว นสินทรั พ ย์ ส ภาพคล่องเพื่ อรองรั บ สถานการณ์ ส ภาพคล่อ งที่ มีค วามรุ น แรง หรื อ Liquidity
Coverage Ratio ตามเกณฑ์ Basel III ได้ เกินร้ อยละ 100 ทังหมดส่
้
งผลให้ กําไรของกลุม่ ธนชาตในปี 2560 อยู่ที่
14,341 ล้ านบาท หรื อเติบโตขึ ้น ร้ อยละ 13.72 โดยเป็ นกําไรส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ จํานวน 7,001 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 16.43 ด้ านผลิตภัณฑ์ ใหม่กลุ่มธนชาต ได้ พฒ
ั นาการบริ การและออกผลิตภัณฑ์ ใหม่หลากหลาย เพื่อสร้ าง
ทางเลือกและโอกาสในการใช้ บริ ก ารของลูกค้ า ธนาคารธนชาตออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ สินเชื่ อธนชาตเล่มแลกเงิ น
บัตรเครดิตใหม่ตระกูลไดมอนด์ บัตรเดบิต Thanachart Justice League Chibi คู่กบั บัญชีเงินฝาก Freever Lite
พร้ อมก้ าวสูย่ คุ Digital Banking ด้ วยการขยายพันธมิตรร้ านค้ าติดตังเครื
้ ่ องรับบัตร (EDC) และเริ่ มให้ บริ การชําระเงิน
ด้ วย QR Code เพื่อขานรับนโยบายส่งเสริ มการชํ าระเงินแบบอิเล็คทรอนิกส์ของรัฐบาล ธนชาตประกันภัยออก
ผลิตภัณฑ์ ที่มอบความคุ้มครองรู ปแบบใหม่ ๆ บนระบบดิจิทัล และพัฒนาแอปพลิเคชัน Thanachart Club DD
หลักทรัพย์ ธนชาตพัฒนาบทวิเคราะห์ บน Think Application เน้ นการจัดพอร์ ตกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์
ทางการเงิ นที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ นักลงทุนตามผลตอบแทน และความเสี่ยงที่คาดหวัง พร้ อมบทวิเคราะห์
การลงทุนในกองทุนรวม ที่เน้ นการวิเคราะห์รายกองทุนรวม เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนแก่นกั ลงทุนมากขึ ้น หลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต ออกกองทุนใหม่รองรับการลงทุนของผู้ลงทุนและยังให้ ความคุ้มครองประกันสุขภาพ ออกกองทุน
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T-PrimePlusAI กองทุน T-DIV กองทุนตราสารหนี ้ระยะสัน้ T-DPLus กองทุน T-PrimeLowBeta และกองทุน
T-LowBeta
ปี 2560 เป็ นปี ที่เราได้ รางวัลมากที่สดุ (โดยได้ แสดงรางวัลต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นตามจอภาพ)
ธนชาตได้ กําหนดนโยบายและกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี ้ ยึดลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง เพื่อนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ พร้ อมพัฒนาการให้ บริ การ และกระบวนการทํางานสร้ างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้ กบั ลูกค้ าใน
การทําธุรกรรมการเงินกับธนชาต ขยายฐานลูกค้ าสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ที่ใช้ ธนาคารเป็ น Main Bank รวมถึงฐานลูกค้ าที่
มีศกั ยภาพทางการเงินสูง ผ่านธุรกิจการบริ หารความมัง่ คัง่ ลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการให้ บริ การด้ าน
Digital Banking พัฒนากรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ขององค์กร เสริ มสร้ างความพร้ อมและความปลอดภัยของ
ระบบงานต่าง ๆ รวมทังการปฏิ
้
บตั ิตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าอย่างเป็ นธรรม และการกํากับ
ดูแลการขายผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาความเป็ นผู้นําตลาด พร้ อมพัฒนาคน ให้ มี Digital Skills เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย
ธนาคารระยะกลางถึงระยะยาว
ที่สําคัญเราไม่เคยมองข้ ามการกํากับดูแลกิจการที่ดี การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้ อม ธนชาตดําเนินการ
ทบทวนนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้ องในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ เป็ นประจํา พร้ อม
สื่อสารให้ ทุกคนยึดมัน่ และปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับการประเมินตามโครงการสํารวจการกํากับดูแ ล
กิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียนอยู่ในระดับดีเลิศ ได้ รับคะแนนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม จาก
สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย บริ ษัทในกลุม่ ธนชาตรวม 14 บริ ษัท ได้ รับการรับรองและต่ออายุการรับรองการเป็ นสมาชิก
ของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต พร้ อมมีการสื่อสารและให้ ความรู้ กับคู่ค้าเพื่อขยาย
แนวร่วมในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เป็ นประจําทุกปี นอกจากนี ้ ธนชาตยังให้ ความสําคัญในการดูแลสังคมและสิง่ แวดล้ อม
การอนุรักษ์ พลังงานและการใช้ ทรัพยากรอย่างมีคณ
ุ ค่า ตลอดจนทําสื่อเผยแพร่ ความรู้ เรื่ องการใช้ เงินและการออมเงิน
อย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริ มความมัน่ คงทางการเงินในระยะยาว ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้ า ผู้บริ หาร
และพนักงาน สําหรับทุกการสนับสนุน ไว้ วางใจ และเชื่อมัน่ ในธนชาต และสิ่งสําคัญที่เราจะทําต่อไปก็คือ เติบโตอย่าง
ไม่หยุดยังในยุ
้ ค Digital Banking”
สําหรับวาระนี ้ทุกท่านก็ได้ รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ แล้ ว และเนื่องจากวาระนี ้เป็ นการเสนอ
เพื่อทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรื อข้ อซักถาม ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรวบรวมไว้ เพื่อ
เสนอในวาระต่อ ๆ ไป
วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สํ า หรั บ ปี สิ น้ สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2560

ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้นําเสนอในวาระนี ้
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 3 บริ ษัทฯ ขอนําเสนอรายงานงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ผ่านวีดิทศั น์ความยาวประมาณ 10 นาที เพื่ออธิบาย
ฐานะทางการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ย ซึ่ง ได้ จัด ทํ า ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงาน
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ทางการเงิ น งบการเงิ นนีไ้ ด้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตจากสํานักงานอีว าย (EY) ซึ่งได้ แสดง
ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
ภาพรวม ณ ปี 2560 สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน และมี
กําไรสุทธิปรับเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ซึง่ แสดงถึงผลการดําเนินงานที่ดีของกลุม่ ธนชาต ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี
2560
บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์
“คณะกรรมการขอนําเสนอแก่ที่ประชุมเพื่อการพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว โดยผลการตรวจสอบผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
งบการเงิ นรวมนีส้ ะท้ อนถึงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในกลุ่มธนชาต ตามที่ปรากฏในรายงาน
ประจําปี ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ทา่ นผู้ถือหุ้นแล้ ว
การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
สินทรัพย์
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม จํานวน 1,025,525 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 58,658 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.1 รายการที่สําคัญ ได้ แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ จํานวน 95,918 ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ 47,184 ล้ านบาท หรื อเพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 96.8 ตามการบริ หารสภาพคล่อง เงิ นลงทุนสุทธิ จํ านวน 178,703
ล้ านบาท ลดลง 8,225 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 4.4 เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ จํานวน 712,761 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
20,715 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.0 จากการเติบโตของสินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อ SME โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื ้อ
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ตามภาวะตลาดรถยนต์ที่ปรับตัวดีขึ ้น
ด้ านหนี ้สินและส่วนของเจ้ าของ
บริ ษั ทฯ และบริ ษัท ย่อ ยมี หนีส้ ินรวม ณ สิน้ ปี 2560 จํ านวน 895,455 ล้ า นบาท เพิ่ม ขึน้ จากปี ก่อ น
48,439 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.7 รายการที่สําคัญ ได้ แก่ เงินรับฝาก จํานวน 716,091 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
39,635 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.9 ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นของเงินฝากประจําระยะยาวตามกลยุทธ์ การปรับ
โครงสร้ างเงินฝากของธนาคารธนชาต เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื ้อ
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม จํานวน 51,596 ล้ านบาท ลดลง 10,108 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 16.4
ส่วนใหญ่เป็ นการไถ่ถอนก่อนครบกําหนดของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ของธนาคารธนชาต
ส่ว นของเจ้ า ของรวม จํ า นวน 130,070 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ จากปี ก่ อน 10,219 ล้ า นบาท หรื อเพิ่ม ขึน้
ร้ อยละ 8.5 ส่วนใหญ่ เกิดจากกําไรจากการดําเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ จํานวน 7,001 ล้ านบาท ในขณะที่มี
การจ่ายเงินปั นผล จํานวน 2,447 ล้ านบาท และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ ้น 5,090 ล้ านบาท
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การพิจารณางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ในปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม จํานวน 14,341 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี
ก่อน 1,730 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.7 โดยเป็ นกําไรส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ จํานวน 7,001 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 988
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.4 รายการเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญ มีดงั นี ้
1. รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
ในปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ จํานวน 29,170 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 702
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยรายได้ ดอกเบี ้ย มีจํานวน 44,681 ล้ านบาท ลดลง 527
ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 1.2 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ สินเชื่อของธนาคารธนชาต
ตามทิศทางอัตราดอกเบี ้ยในตลาด
ส่วนค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย มีจํานวน 15,511 ล้ านบาท ลดลง 1,229 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 7.3
สาเหตุหลักมาจากการบริ หารต้ นทุนเงินฝากตามกลยุทธ์การบริ หารสภาพคล่องของธนาคารธนชาต
2. รายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ย จํานวน 13,402 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 1,171
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.6 รายการที่สาํ คัญ ได้ แก่
• รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ จํานวน 5,890 ล้ านบาท ใกล้ เคียงกับปี ก่อน สาเหตุหลัก
มาจากค่านายหน้ าจากการเป็ นตัวแทนขายประกันภัย/ประกันชีวิต ค่าธรรมเนียมจากการจัดการกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ ้น
ในขณะที่รายได้ จากธุรกิจหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงตามภาวะตลาด
• กําไรสุทธิจากเงินลงทุน จํานวน 1,908 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 847 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 79.8
• รายได้ จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ จํานวน 2,605 ล้ านบาท ลดลง 54 ล้ านบาท หรื อ
ลดลงร้ อยละ 2.0 ส่วนใหญ่ เกิ ดจากการตัง้ สํารองของธุรกิ จประกันชี วิ ตเพิ่มขึน้ ซึ่งได้ รับผลกระทบจากอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่รายได้ จากธุรกิจประกันภัยเติบโตอย่างต่อเนื่อง
3. ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ จํานวน 20,836 ล้ านบาท ลดลง 189 ล้ านบาท หรื อลดลง
ร้ อยละ 0.9 จากการลดลงของค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ ประกอบกับการบริ หารจัดการค่าใช้ จ่าย
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ค่าใช้ จ่ายหนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่า
ในปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีหนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่า จํานวน
6,236 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 26 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.4 จากการบริ หารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และ
การรักษาคุณภาพสินทรัพย์ได้ อย่างเหมาะสม ท่ามกลางการขยายตัวของปริ มาณเงินให้ สนิ เชื่อ
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5. ภาษี เงินได้
ในปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีภาษี เงิ นได้ จํานวน 1,159 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 306 ล้ านบาท
โดยในปี 2560 ธนาคารธนชาตซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยยังคงไม่มีภาระภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เนื่องจากยังมีผลขาดทุนทางภาษี
คงเหลือ
จากการประสานความร่ ว มมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของทุก บริ ษั ท ภายใต้ ก ลุ่ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของ
ธนชาต ส่งผลให้ ผลประกอบการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เติบโตอย่างแข็งแกร่ ง และมั่นคง ผลการดําเนินงานปี
2560 ของบริ ษัทย่อยที่สาํ คัญ ดังแสดงหน้ าจอ
ตารางแสดงผลการดําเนินงานปี 2560 และปี 2559 ของบริ ษัทย่อยที่สาํ คัญ
(หน่วย: ล้ านบาท)

บริษัทย่ อย

สัดส่ วนการถือหุ้น
ทางตรง/ทางอ้ อม
(ร้ อยละ)

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

50.96
50.96
50.96
50.96
38.22
33.22
100.00
83.44
51.00

กําไรสุทธิ
สําหรับปี
2560
2559
13,810
13,135
1,051
609
210
426
1,126
24
45
30

12,434
11,962
1,005
662
189
355
881
55
92
122

* เฉพาะส่วนของธนาคารธนชาต

สุดท้ ายนี ้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี ที่อยูใ่ นมือท่านผู้ถือหุ้นแล้ ว”
ภายหลังจากการนําเสนอวีดิทศั น์ คุณศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วีดิทศั น์ที่ได้ นําเสนอ
ผ่านไปนัน้ ได้ อธิบายฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2560 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยู่ใน
รายงานประจํ าปี กับสรุ ปงบการเงิน การวิเคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการประจํ าปี 2560 ที่ส่งให้ กับผู้ถือหุ้น
ทุกท่านแล้ ว
จากนัน้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ นซั ก ถาม / แสดงความคิ ด เห็ น โดยในวาระนี จ้ ะมี ผ้ ู สอบบั ญ ชี
จากสํานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ช่วยตอบคําถามให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วย ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น
แต่อย่างใด จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
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ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
608,437,256
ไม่เห็นด้ วย
1,699,900
งดออกเสียง
7,531,906
บัตรเสีย
0
มติ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ถื อ หุ้ นซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน
เห็นด้ วยให้ อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 และจ่ ายเงินปั นผล

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามรายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ที่ได้ ชีแ้ จงให้
ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแล้ วนัน้ และจากข้ อมูลที่แสดงไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเชิ ญประชุม
โดยในปี 2560 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จํานวน 2,379,238,192.86 บาท และกําไรสุทธิส่วนที่เป็ น
ของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม จํานวน 7,001,170,112.20 บาท ซึง่ คณะกรรมการได้ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
หุ้นละ 0.90 บาท โดยมีทนุ สํารองตามกฎหมายครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมายเพิ่มเติม ซึง่ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา ดังนี ้
1. รับทราบการไม่จดั สรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2560 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
2. อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นละ 2.20 บาท แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ
0.90 บาท ดังนัน้ คงเหลือ เงิ น ปั น ผลที่ บริ ษัทฯ ต้ องจ่ ายอีกในอัตราหุ้น ละ 1.30 บาท เป็ นจํ านวนเงิ น ที่อ นุมัติ จ่า ย
1,514,668,613.90 บาท ทังนี
้ ้ เงินที่จ่ายปั นผลนํามาจากกําไรสะสมที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30 และร้ อยละ 25
ตามลําดับ ดังนี ้
• จํานวนหุ้นละ 1.05 บาท จ่ายจากกําไรสะสมที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30
• จํานวนหุ้นละ 0.25 บาท จ่ายจากกําไรสะสมที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 25
เงิ น ปั นผลที่ อ นุ มั ติ จ่ า ยของปี 2560 ทั ง้ สิ น้ หุ้ นละ 2.20 บาท รวมเป็ นจํ า นวนเงิ น ที่ อ นุ มั ติ จ่ า ย
2,563,285,346.60 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 107.74 ของกํ า ไรสุท ธิ ปี 2560 จากผลการดํ า เนิ น งานตามงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ และร้ อยละ 36.61 จากผลการดําเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม สําหรับสถิติ
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ จากผลการดําเนินงานปี 2558 ถึง 2560 ก็ได้ จดั ทําตารางเปรี ยบเทียบให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน
ได้ พิจารณาแล้ ว ดังที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้ าที่ 3
หากได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว ก็จะกําหนดวันที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date)
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
จากนัน้ ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผ้ ูถือหุ้นซักถาม /
แสดงความคิดเห็น ดังนี ้
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-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2561
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

คุณนิเวศน์ เหมวชิรวรากร (ผู้ถอื หุ้น)
เงิ น ปั น ผลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เสนอนัน้ น้ อยเกิ น ไป ซึ่ ง เป็ นเรื่ อ งที่ เ คยเสนอเมื่ อ หลายปี ก่ อ น
โดยขณะนันประธานกรรมการ
้
ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ ยังมีสาํ รองน้ อยเกินไปและอื่น ๆ ซึ่งก็มีเหตุผล แต่ในปั จจุบนั ต้ องขอชม
ผู้บริ หารที่บริ หารงานได้ ดีทําให้ บริ ษัทฯ มีฐานะการเงินดีขึ ้นมาโดยตลอด กําไรเพิ่มขึ ้น ในขณะที่ธนาคารใหญ่ ๆ กําไร
ไม่เพิ่มขึ ้นในปี ที่ผา่ นมา ภาระเรื่ องการสํารองก็แข็งแกร่ง และจากข้ อมูลย้ อนหลัง 16 ปี บริ ษัทฯ ไม่เคยขาดทุนเลย
สําหรั บนักลงทุนระยะยาวหวังว่า เมื่อฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ดีขึน้ เงินปั นผลที่จ่ายก็ ต้องดีขึน้
แต่เมื่อดูเงินปั นผลที่จ่ายคิดเป็ นร้ อยละ 36 จากผลการดําเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม มันน้ อย
เกินไปเมื่อเทียบกับฐานะการเงิน และเมื่อดูราคาหุ้นของบริ ษัทฯ ที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผ่านมา ก็ปรับเพิ่มช้ า
และไม่มาก เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีลกั ษณะโครงสร้ างการประกอบธุรกิจที่ใกล้ เคียงกันแต่ราคาและปริ มาณการซื ้อขาย
หุ้นสูงกว่าบริ ษัทฯ ซึ่งน่าจะมาจากนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่บริ ษัทคู่แข่งจ่ายมากกว่าบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทคู่แข่งจ่าย
ร้ อยละ 60 - 70 จากผลการดําเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทคูแ่ ข่ง
ดังนัน้ จึงขอเสนอว่าในการประชุมคราวต่อไป ขอให้ คณะกรรมการพิจารณาเสนอจ่ายเงินปั นผล โดยมี
อัตรามากกว่านี ้ หรื อน่าจะประมาณร้ อยละ 50 จากผลการดําเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม โดย
เป็ นการรับรองต่อผู้ถือหุ้นในปี นี ้
ประธานที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ก็อยากจ่ายปั นผลให้ มากขึ ้น แต่วา่ จําเป็ นที่จะต้ องค่อย ๆ ทํา โดยที่ผ่านมาตอนที่
บริ ษัทฯ ซื ้อหุ้นของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ทําให้ ธนาคารธนชาตมีการเติบโตทางด้ านกําไรต่อหุ้นเป็ น
อย่างมาก แต่บริ ษัทฯ ต้ องออกหุ้นกู้ประมาณ 20,000 ล้ านบาท ทําให้ บริ ษัทฯ มีภาระที่ต้องชําระเงินต้ นและดอกเบี ้ยหุ้น
กู้ดงั กล่าว โดยที่บริ ษัทฯ มีรายได้ หลักมาจากเงินปั นผลของธนาคารธนชาต ซึ่งธนาคารธนชาตก็ ต้องดํารงนโยบาย
ทางการเงิ นในการรั กษาอัตราเงินกองทุนต่อสินทรั พย์เสี่ยง (BIS Ratio) ในอัตราที่สูงตามนโยบายของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําให้ ที่ผ่านมาธนาคารธนชาตไม่สามารถจ่ายเงิ นปั นผลได้ มากนัก ซึ่งบริ ษัทฯ รั บเงิ นปั นผลจาก
ธนาคารธนชาตมาก็จ่ายเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและจ่ายดอกเบี ้ยหุ้นกู้เกือบทังหมด
้
ปั จจุบนั ธนาคารธนชาตมี BIS Ratio ในระดับที่สงู มัน่ คงแล้ ว ปี ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ก็ได้ รับเงินปั นผลจาก
ธนาคารธนชาตมากขึ ้น ซึง่ คณะกรรมการก็เสนอจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นมากขึ ้น และจากแนวโน้ มผลประกอบการ
และระดับ BIS Ratio ของบริ ษัทฯ และธนาคารธนชาตที่ใกล้ เคียงกับอุตสาหกรรม คณะกรรมการเชื่อว่าธนาคาร
ธนชาตจะสามารถจ่ายเงินปั นผลในปี ต่อ ๆ ไป ได้ มากขึ ้น ซึ่งได้ มีการหารื อกับธนาคารแห่งโนวาสโกเทียผู้ถือหุ้นใหญ่
อีกรายของธนาคารธนชาตแล้ ว โดยคณะกรรมการจะไปพิจารณาดูความมัน่ คงของธนาคารธนชาตและความสามารถ
ในการบริ หารเงินสดของบริ ษัทฯ ถ้ าสามารถจ่ายได้ มากขึ ้น ก็จะพิจารณาจ่ายปั นผลมากขึ ้นตามที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ แต่คง
ไม่สามารถยืนยันหรื อรับรองอัตราใด ๆ ได้ ในขณะนี ้
นอกจากนี ้ จากลักษณะโครงสร้ างของเงินกองทุนของบริ ษัทคูแ่ ข่งที่ผ้ ถู ือหุ้นกล่าวถึง เงินกองทุนส่วนใหญ่
มาจากเงินชําระค่าหุ้นเกือบทังหมด
้
ทําให้ มกี ําไรเท่าไหร่ก็สามารถจ่ายได้ เกือบทังหมด
้
ในขณะที่เงินกองทุนของธนาคาร
ธนชาตส่วนหนึง่ จะมาจากการออกตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่าย
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-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2561
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

คุณพิทักษ์ เนตรเพชราชัย (ผู้ถอื หุ้น)
ขอเรี ยนสอบถาม 2 ข้ อ ดังนี ้
1. บริ ษัท พรู เด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“พรู เด็นเชียล”) ปี นี ้กําไรเท่าไหร่
ตามที่เข้ าใจมีกําไรสูงมาก และพรู เด็นเชียลมีช่องทางจําหน่ายผ่านธนาคารอื่นหรื อช่องทางอื่นหรื อไม่ และธนาคาร
ธนชาตได้ คา่ นายหน้ าจากพรูเด็นเชียลเท่าไหร่ และบริ ษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ปี นี ้มีกําไรเท่าไหร่
และช่องทางจําหน่ายทําไมถึงด้ อยกว่าธนาคารธนชาตทังที
้ ่เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ธนชาตเหมือนกัน
อย่างไร

2. การที่บริ ษัทฯ ให้ ข้อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้นว่า จะเติบโตอย่างไม่หยุดยังในยุ
้ คดิจิทลั นี ้ มีแนวทางที่เป็ นรูปธรรม
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

พรู เด็ น เชี ย ลมี การจ่า ยค่า นายหน้ า ประกัน ชี วิ ต ให้ แ ก่ธ นาคารธนชาตในอัต ราตลาด โดยในปี 2560
ธนาคารธนชาตได้ รับค่านายหน้ าจากพรูเด็นเชียลประมาณ 1,500 ล้ านบาท
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์
กลุม่ ธนชาตขายหุ้นบริ ษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ให้ พรูเด็นเชียล ซึง่ ธนชาตได้ เงินก้ อนใหญ่
มาชดเชยรายได้ จ ากธุร กิ จ ประกันชี วิตที่ เคยได้ รั บ หลังจากนัน้ ก็ ไ ด้ ค่านายหน้ า มาทุก ปี โดยมีข้ อตกลงว่าธนาคาร
ธนชาตจะเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตให้ แก่พรู เด็นเชียลบริ ษัทเดียว ส่วนพรู เด็นเชียลสามารถมีธนาคารอื่นหรื อบริ ษัทอื่น
เป็ นนายหน้ าได้ และเมื่อธนชาตได้ บริ ษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) มาตอนรวมกิจการกับธนาคาร
นครหลวงไทย ก็มีแนวทางที่จะขายหุ้นบริ ษัทนี ้ แต่มีผ้ เู สนอซื ้อในราคาตํ่ามาก เลยตกลงร่ วมกับบริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด
(มหาชน) ในการซื ้อหุ้นบริ ษัทนี ้เพื่อดําเนินธุรกิจต่อและเปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
(“เอ็มบีเค ไลฟ์ ”) แล้ วเริ่ มต้ นด้ วยการสะสางปั ญหาเดิม ๆ ก่อน ทังเรื
้ ่ องพอร์ ตการลงทุน ผลประโยชน์ตอบแทนตาม
กรมธรรม์เดิมที่ขาดทุนและอื่น ๆ พร้ อมกับการเริ่ มต้ นธุรกิจใหม่ซึ่งต้ องเริ่ มต้ นช่องทางจําหน่ายใหม่โดยที่ไม่สามารถ
ให้ ธนาคารธนชาตเป็ นนายหน้ าให้ ได้ ซึ่งการจะมีทีมการตลาดทางตรงเป็ นเรื่ องที่ต้องค่อย ๆ สร้ าง เริ่ มจากการติดต่อ
และตกลงแต่งตังบริ
้ ษัทนายหน้ าก่อนซึง่ ไม่ใช่เรื่ องง่าย ตอนนี ้งานจะถูกส่งจากบริ ษัทนายหน้ าเป็ นหลัก ในขณะเดียวกัน
ก็มีการจัดตังบริ
้ ษัทนายหน้ าในกลุม่ ธนชาตเองด้ วย ซึง่ ต้ องใช้ เวลาในการสร้ างทีมผู้แทนประกันชีวิตเพื่อขยายเครื อข่าย
การสร้ างธุรกิจประกันชีวิตต้ องใช้ เวลาในการสร้ างฐานการตลาด การพัฒนาเงื่อนไขความคุ้มครองและผลตอบแทน
ลูกค้ า ที่สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าแต่ละกลุม่ ได้ ธุรกิจนี ้จึงต้ องมีสายป่ านที่ยาวเพียงพอ แต่ทงนี
ั ้ ้ก็เริ่ ม
จะมีกําไรมาแล้ วโดยในปี 2560 มีกําไรประมาณ 30 ล้ านบาท
ประธานที่ประชุม
ปั จจุบนั เรี ยกได้ วา่ เป็ นยุคดิจิทลั สําหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธนชาตมองเป้าหมายหลักในการให้ บริ การ
ทางด้ าน Digital Banking ให้ เทียบเคียงอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยในการให้ บริ การด้ านต่าง ๆ ของ
ธนาคารธนชาต โดยเฉพาะธุรกิ จเช่าซือ้ รถยนต์ ที่ธนชาตเป็ นผู้นําอยู่ ทําให้ ลูกค้ าสามารถใช้ บริ การทางด้ านดิจิทัล
เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ ามากขึ ้น ซึง่ เรื่ องนี ้คณะกรรมการต้ องขอชมเชยผู้บริ หารและพนักงานที่
เกี่ยวข้ อง
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คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
ชี ้แจงข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องดิจิทลั ว่า จากในรายงานประจําปี และข้ อมูลที่นําเสนอผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 ธุรกิจ
ในกลุ่มธนชาต ทัง้ ด้ านหลักทรั พย์ ประกันภัยและธุรกิ จอื่น ๆ ที่ผ่านมา มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาให้ บริ การลูกค้ า
โดยตลอด เช่น ด้ านหลักทรัพย์ก็มีแอปพลิเคชัน Thanachart Think และขอเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนธุรกิจเช่าซื ้อ
ปั จจุบันลูกค้ า สามารถเข้ าถึงบริ การด้ านสินเชื่ อรถยนต์ผ่านระบบออนไลน์ได้ แล้ ว และในอนาคตลูกค้ าจะสามารถ
ติดตามผลการใช้ บริ การทางออนไลน์ได้ การพัฒนาตามนโยบายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล (National
e-Payment) ธนชาตก็ได้ ดําเนินการครบหมดทังในเรื
้ ่ องพร้ อมเพย์ คิวอาร์ โค้ ด และช่องทางการชําระเงินอื่น ๆ เทียบได้
กับธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ โดยหลักการคือ พยายามยกระดับการให้ บริ การอย่างมีคุณภาพ ให้ สามารถรองรั บ
ธุรกรรมพื ้นฐานได้ ทงหมด
ั้
โดยมีศกั ยภาพสูงและมีความแน่นอนในการให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง และที่สําคัญต้ องมี
ความปลอดภัยในการให้ บริ การ ซึง่ ทังหมดนี
้
้มีการพัฒนาต่อเนื่องโดยตลอด
คุณกิตติมาศ ตัง้ หลักชัย (ผู้ถอื หุ้น)
ขอทราบเป้าหมายสินเชื่ อรถยนต์ ปี 2561 และมีกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิ จอย่างไรบ้ าง นอกเหนือจาก
ด้ านดิจิทลั ที่กล่าวมาแล้ ว
คุณประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ
สําหรับปี 2561 ตังเป
้ ้ าหมายไว้ ว่าจะโตประมาณร้ อยละ 10 จากปี 2560 ส่วนกลยุทธ์ หลักในปี 2561
คงไปทางด้ านดิจิทลั ดังที่ท่านประธานและคุณสมเจตน์ ได้ บอกไปแล้ ว จุดแข็งของธนชาต คือ การมีทีมการตลาด
ทัว่ ประเทศที่ครอบคลุมทุกอําเภอและทุกจังหวัด และมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองลูกค้ าทุกกลุม่ ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รวมถึง
ผู้ป ระกอบการขายรถยนต์ ทัง้ รถใหม่ แ ละรถเก่ า อี ก ทัง้ มี ก ารสร้ างพัน ธมิ ต รมากขึ น้ สํ า หรั บ กรณี ที่ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค (สคบ.) ประกาศกฎหมายที่จะมีผลใช้ บงั คับในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ให้ มีการแสดง
การคิด ดอกเบีย้ ที่ ชัด เจนโปร่ ง ใส ดอกเบี ย้ ให้ เ ช่า ซื อ้ ยัง เป็ นแบบอัต ราคงที่เ หมือ นเดิ ม ไม่ใช่ เ ปลี่ย นแปลงเป็ นการ
ลดต้ นลดดอกตามที่ส่งข้ อมูลกันทางไลน์ การคิดดอกเบีย้ ผิดนัดที่ให้ ปรั บเป็ นมาตรฐานเดียวกันตามอัตราดอกเบีย้
ที่แท้ จริ ง ซึ่งได้ มีการปรับเป็ นอัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงบวกร้ อยละ 3 แสดงไว้ ในสัญญาทังหมดแล้
้
ว พร้ อมมีการกําหนด
การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมว่าจะเก็บอะไรได้ บ้าง ซึง่ ได้ เตรี ยมการไว้ ทกุ เรื่ องแล้ ว
หลังจากนันไม่
้ มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ผลการลงมติวาระที่ 4 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
584,433,689
ไม่เห็นด้ วย
33,583,738
งดออกเสียง
32,707
บัตรเสีย
12,600
มติ ที่ประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 เป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2561
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

จากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท โดยคงเหลือเงินปั นผลที่ต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ
1.30 บาท และให้ ดําเนินการจ่ายเงินปั นผลตามกําหนดการที่เสนอ
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่ อย ประจําปี 2561 และอนุ มัติ
เงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2560

ประธานที่ ป ระชุ ม ได้ ม อบหมายให้ คุ ณ ธี รพจน์ วั ช ราภัย ประธานกรรมการสรรหา กํ า หนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็ นผู้นําเสนอในวาระนี ้
คุ ณ ธี รพจน์ วั ช ราภัย เรี ยนแจ้ งต่อ ที่ ประชุมว่า ด้ ว ยคณะกรรมการบริ ษัท ฯ โดยการเสนอของ
คณะกรรมการสรรหา กํ า หนดค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล ได้ มี ก ารทบทวนค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ฯ
และกรรมการชุด ย่อ ย และเห็ น สมควรให้ มี ก ารรายงานค่า ตอบแทนกรรมการที่ จ่ า ยในปี ที่ ผ่า นมา และพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจําทุกปี โดยในปี 2560 ได้ จ่ายค่าตอบแทนที่ได้ จ่ายให้ แก่กรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการ
ชุดย่อย ตามอัตราที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 มีจํานวนเงินรวมที่จ่ายในปี 2560 ดังนี ้
• ค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ฯ รวมจํ า นวนที่ จ่า ย 8,925,000 บาท ซึ่งเป็ นไปตามจํ านวนครั ง้ ที่
กรรมการเข้ าร่วมประชุม
• ค่าตอบแทนที่จ่ายแก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกคณะรวมจํานวนที่จ่าย 4,617,000 บาท
• ตารางแสดงอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกคณะที่จ่าย
ในปี 2560 และที่จ่ายในปั จจุบนั รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หน้ าที่ 4
ส่วนค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2560 ดูได้ จากรายงานประจําปี หน้ าที่ 87 ถึงหน้ าที่ 89
ซึง่ เป็ นการรายงานเพื่อทราบไม่มีการลงมติ และนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้ รายงานไปแล้ วนัน้ บริ ษัทฯ ไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทน และ/หรื อ สิทธิประโยชน์อื่นใดในลักษณะที่มิใช่คา่ ตอบแทนตามปกติให้ แก่กรรมการ
สําหรับในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ พิจารณาทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อยตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนแต่ละคนจะต้ องสะท้ อนภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ
2. มีการพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนําข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทจดทะเบียนหมวดธุรกิจธนาคารที่รวบรวมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
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เสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทน ดังนี ้
1. อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ
(หน่วย: บาท)
ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน : คน)
ปั จจุบันจ่ าย
ขออนุมัติจ่าย
100,000
120,000
50,000
60,000

ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครั ง้ : คน)
ปั จจุบันจ่ าย
ขออนุมัติจ่าย
50,000
60,000
25,000
30,000

โดยเสนอปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ เนื่องจาก
• ค่าตอบแทนคงที่เป็ นเวลา 6 ปี (ปี 2555-2560)
• ภารกิจเพิ่มขึ ้นจากการขยายธุรกิจของกลุม่ ธนชาต
• มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกฎหมายและเกณฑ์ ท างการที่ กํ า หนดหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริ ษั ท ในฐานะบริ ษั ท จดทะเบี ย น และบริ ษั ท แม่ข องกลุ่ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น
ธนชาตเพิ่มขึ ้น
• อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ ที่เสนอปรับเพิ่ม หากคํานวณจากประชุม 12 ครัง้ ต่อปี รวม
ค่าตอบแทนทังสิ
้ ้น 10.8 ล้ านบาท ไม่เกิน 11 ล้ านบาท ที่เคยได้ รับอนุมตั ิตงแต่
ั ้ ปี 2555
คณะกรรมการตรวจสอบ
ขออนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่จ่ายในปั จจุบนั ดังนี ้
ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ

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

(หน่วย: บาท)
ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครั ง้ : คน)
30,000
20,000

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ขออนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่จ่ายในปั จจุบนั ดังนี ้
(หน่วย: บาท)
ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน : คน)
30,000
20,000
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(ต่ อครั ง้ : คน)
20,000
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขออนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่จ่ายในปั จจุบนั ดังนี ้
ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ

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

(หน่วย: บาท)
ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครั ง้ : คน)
30,000
20,000

ทังนี
้ ้ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนการเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้ างต้ น จะมีผลตัง้ แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้ นไป และให้ คงอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการในอัตรานี ้ไว้ จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น
2. อนุมตั ิการจัดสรรเงินบําเหน็จแก่กรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ในอัตราร้ อยละ 1
ของเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายแก่ผ้ ูถือหุ้น ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ กําหนดไว้ โดยให้ คณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ เป็ นผู้ พิ จ ารณาจั ด สรรแก่ ก รรมการบริ ษั ท ฯ ต่ อ ไป โดยปี นี เ้ งิ น ปั นผลที่ อ นุมัติ จ่ า ยแก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นรวมเป็ น
จํานวนเงิน 2,563,285,346.60 บาท ดังนัน้ จํานวนเงินบําเหน็จที่ขอเสนอจ่ายแก่กรรมการทังคณะ
้
จึงเป็ นเงินจํานวน
25,632,853.47 บาท รายละเอียดของการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการจากผลการดําเนินงานปี 2558-2560 ปรากฏใน
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้ าที่ 5 โดยปี ที่แสดงในเอกสารเป็ นปี ผลการดําเนินงาน
หลังจากนัน้ คุณธีรพจน์ วัชราภัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ โดยใช้ บตั รที่ระบุวาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2 ดังนี ้
1. ขออนุมตั ิค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2561 ตามที่เสนอ
โดยใช้ บตั รลงคะแนนวาระที่ 5.1
2. ขออนุมตั ิจ่ายเงินบําเหน็จแก่กรรมการบริ ษัทฯ ในจํานวนร้ อยละ 1 ของเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายแก่
ผู้ถื อ หุ้น โดยให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท ฯ เป็ นผู้ดํ า เนิ น การจัดสรรแก่ ก รรมการบริ ษั ท ฯ ต่อ ไป โดยใช้ บัต รลงคะแนน
วาระที่ 5.2
ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
605,542,703
ไม่เห็นด้ วย
12,494,900
งดออกเสียง
34,441
บัตรเสีย
0
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2561
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ผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
544,620,205
ไม่เห็นด้ วย
73,416,194
งดออกเสียง
35,645
บัตรเสีย
0
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม อนุมตั ิการจัดสรรเงินบําเหน็จกรรมการบริ ษัทฯ ในอัตราร้ อยละ 1 ของเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้ดําเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้เป็ นการพิจารณาเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทฯ แทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ โดยขอให้ คุณธีรพจน์ วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดในวาระนี ้
คุณธีรพจน์ วัชราภัย เรี ยนแจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ รองประธานกรรมการบริ ห าร และรองประธาน
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง (กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)
2. นายสมเจตน์ หมูศ่ ิริเลิศ

กรรมการ กรรมการบริ ห าร กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ (กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)

3. นายทวีศกั ดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ

กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)

โดยคุณทวีศกั ดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ ขอไม่รับการพิจารณาเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตังเป็
้ นกรรมการต่อไป
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงได้ พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกตาม
วาระ 2 ท่าน คือ คุณสุวรรณภา สุวรรณประทีป และคุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ พร้ อมกับบุคคลภายนอกอีก 1 ท่าน คือ
คุณธีรนันท์ ศรี หงส์ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี ้ จึงใคร่ ขอเชิญบุคคลที่ถกู เสนอชื่อรับแต่งตัง้
เป็ นกรรมการทัง้ 2 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็ นการชัว่ คราว หลังจากนันบุ
้ คคลที่ถกู เสนอชื่อรับแต่งตังเป็
้ นกรรมการทัง้
2 ท่าน ได้ ออกจากห้ องประชุม
คุ ณ ธี รพจน์ วั ช ราภั ย เรี ย นแจ้ งต่อ ที่ ป ระชุ ม ว่า การสรรหาหรื อ เสนอแนะผู้ที่ จ ะเข้ า รั บ ตํ า แหน่ ง
แทนกรรมการที่ครบวาระนี ้ นอกจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล เป็ นผู้พิจารณาแล้ ว คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังได้ เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม ที่จะเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการในการประชุมครัง้ นี ้ ผ่านทาง
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 แต่ปรากฏว่า
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.thanachart.co.th) ตังแต่
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เมื่อพ้ นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามา ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงได้ พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ แทนกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ที่ อ อกตามวาระ ซึ่ง คณะกรรมการสรรหา กํ า หนดค่า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล ได้ พิ จ ารณาความรู้
ความสามารถ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยสําหรับกรรมการที่ออกตามวาระได้ พิจารณาถึงผลการปฏิบตั ิหน้ าที่
ที่ผา่ นมาและการเข้ าร่วมประชุมด้ วย มีมติเสนอบุคคล 3 ท่าน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณามีมติเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอบุคคลทัง้ 3 ท่าน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป โดยทัง้ 3 ท่าน
ได้ รับความเห็นชอบการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ จาก ธปท. แล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้ อมูลประวัติ
โดยสังเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ได้ จากหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมตังแต่
้ หน้ าที่ 32 ถึงหน้ าที่ 36 หรื อตามที่แสดงบน
จอภาพ
หลังจากนัน้ คุณธีรพจน์ วัชราภัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
คุณธีรพจน์ วัชราภัย แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี ้เพื่อความโปร่งใสในการลงมติจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
แยกเป็ นรายบุคคล โดยให้ ใช้ บตั รที่ระบุ วาระที่ 6.1 ถึงวาระที่ 6.3 ที่ระบุชื่อกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
6.1 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
6.2 นายสมเจตน์ หมูศ่ ิริเลิศ
6.3 นายธีรนันท์ ศรี หงส์
จากนัน้ คุณธีรพจน์ วัชราภัย ได้ เชิญกรรมการทัง้ 2 ท่าน ที่ได้ ออกจากห้ องประชุมเป็ นการชัว่ คราวกลับ
เข้ าที่ประชุมเพื่อดําเนินการในวาระต่อไป
มีผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วยให้ แต่งตังบุ
้ คคลที่คณะกรรมการเสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ โดยแยกการ
ลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคลจากคะแนนเสียงทังหมดของที
้
่ประชุม ดังนี ้
ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ มีดงั นี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
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550,151,234
67,868,850
58,440
0

606,532,771
11,487,613
58,140
0
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ผลการลงมติวาระที่ 6.3 นายธีรนันท์ ศรีหงส์ มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
540,968,030
ไม่เห็นด้ วย
77,051,054
งดออกเสียง
59,440
บัตรเสีย
0
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตัง้
บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ เสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2561

ประธานที่ประชุ ม ได้ มอบหมายให้ คุ ณศิริเพ็ญ สีตสุ วรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ น
ผู้นําเสนอในวาระนี ้
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ เรี ยนแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2560 ซึ่งกําหนดค่าสอบบัญชีให้ เป็ นจํานวนเงิน 900,000
บาท โดยสําหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณานําเสนอผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้
พิจารณาความเห็นของกรรมการตรวจสอบแล้ ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
จากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีรายนาม ดังนี ้
1. นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรื อ
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรื อ
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2561 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 950,000 บาท
หลัง จากได้ พิ จ ารณาถึ ง องค์ ป ระกอบในด้ า นต่า ง ๆ รวมทัง้ ความเหมาะสมของปริ ม าณงานแล้ ว
มีความเห็นว่า บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นสํานักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชี อยู่ในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู้
ความชํานาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน มีความรู้ ความเข้ าใจ ในธุรกิจ
ต่าง ๆ ของบริ ษัทในกลุม่ ธนชาตเป็ นอย่างดี ตลอดจนมีการให้ บริ การ และการให้ คําปรึ กษากับบริ ษัทฯ ในด้ านต่าง ๆ
เป็ นอย่างดีตลอดมา
สําหรับค่าสอบบัญชี ที่เสนอเข้ ามาในปี 2561 นี ้ ก็ มีความสมเหตุสมผล โดยผู้สอบบัญชี ทงั ้ 3 ท่าน
รวมถึงบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษัทฯ แต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ รับความเห็นชอบจาก ธปท. แล้ ว โดยอัตราค่าสอบบัญชีของปี 2561
จํานวน 950,000 บาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.6 จากค่าสอบบัญชีในปี 2560
สําหรับรายละเอียดประวัติผ้ สู อบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน และข้ อมูลอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในเล่มหนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุม หน้ าที่ 37 ถึงหน้ าที่ 39

หน้ า 18 จาก 26

-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2561
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

หลัง จากนัน้ คุณศิ ริ เพ็ ญ สีต สุว รรณ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ซักถาม / แสดงความคิ ด เห็น ซึ่ง ไม่มี
ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ผลการลงมติในวาระที่ 7 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
615,910,514
ไม่เห็นด้ วย
2,102,500
งดออกเสียง
76,140
บัตรเสีย
0
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2561 โดยมีรายชื่อ ดังนี ้
1. นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรื อ
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรื อ
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315
และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงิน 950,000 บาท
วาระที่ 8

พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 32
ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ คุณภาณุพันธุ์ ตวงทอง เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้นําเสนอในวาระนี ้

เลขานุ การบริ ษัท เรี ยนแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ด้ วยคําสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิ จ โดยมีการแก้ ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่ อง สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ทํ า ให้ ข้ อบั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 32 ซึ่ ง กํ า หนดตามกฎหมายเดิ ม ขั ด กั บ กฎหมายดัง กล่ า ว จึ ง ขอเสนอแก้ ไข
โดยรายละเอียดข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไขอยูใ่ นหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หน้ าที่ 7-8 หรื อตามที่แสดงบนจอภาพ ดังนี ้
ข้ อบังคับปั จจุบัน

ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไข

ข้ อ 32 คณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ มี ก ารประชุม
ผู้ถื อ หุ้น เป็ นการประชุม สามัญ ประจํ า ปี ภายใน
4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี ้ ให้ เรี ยกว่า
การประชุมวิสามัญ

ข้ อ 32 คณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ มี ก ารประชุ ม
ผู้ถื อ หุ้น เป็ นการประชุ ม สามัญ ประจํ า ปี ภายใน
4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี ้ ให้ เรี ยกว่า
การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรี ยกประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ น คณะกรรมการจะเรี ยกประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ผู้ถือ หุ้นคนหนึ่งหรื อ หลายคนซึ่งถื อ หุ้นรวมกันได้
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้น ไม่ น้ อ ยกว่าร้ อยละสิ บ ของจํ านวนหุ้น ที่ จํ าหน่ า ย
ไม่น้อ ยกว่า 25 คน ซึ่งมี ห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อ ย ไ ด้ ทั ง้ ห ม ด จ ะ เ ข้ า ชื่ อ กั น ทํ า ห นั ง สื อ ข อ ใ ห้

หน้ า 19 จาก 26

-ฉบับร่ าง-

ข้ อบังคับปั จจุบัน
กว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทําหนังสื อขอให้ คณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2561
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไข
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลใน
การที่ ข อให้ เ รี ย กประชุ ม ไว้ ใ ห้ ชัด เจนในหนัง สื อ
ดังกล่าวด้ วย

ในกรณี เ ช่ น นี ค้ ณะกรรมการต้ องจั ด ให้ มี ก าร ในกรณี เ ช่ น นี ค้ ณะกรรมการต้ องจั ด ให้ มี ก าร
ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ภายใน 1 เดื อ น นับ แต่วัน ได้ รั บ ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ าวัน นับแต่วนั ที่ได้ รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น
หนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ จัด ให้ มี ก ารประชุ ม
ภายในกํ า หนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ ถื อ หุ้ น
ทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน
ได้ จํานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเอง
ก็ ไ ด้ ภายในสี่ สิ บ ห้ าวัน นั บ แต่ วั น ครบกํ า หนด
ระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณี เช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ น
การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม
โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที่เกิด
จากการจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม และอํ า นวยความ
สะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นที่ เ ป็ น
การเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าครัง้ ใด
จํ า น ว น ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง ม า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ไ ม่ ค ร บ
เป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับข้ อ 36
ผู้ถือ หุ้นตามวรรคห้ าต้ อ งร่ วมกันรั บผิดชอบชดใช้
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด จากการจัด ให้ มี ก ารประชุ ม ใน
ครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท

ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วมีมติเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 32 โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิม และให้ ใช้ ข้อความที่เสนอแก้ ไข รวมถึงให้ ดําเนินการ
ยื่นจดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับตามที่เสนอ
โดยขอมอบอํานาจให้ กรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัทฯ และ/หรื อ บุคคลที่กรรมการผู้มีอํานาจมอบหมาย
ให้ มีอํานาจในการแก้ ไข และ/หรื อ เพิ่มเติม และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงถ้ อยคําในข้ อบังคับดังกล่าวได้ ตามความจําเป็ น
และความเหมาะสม เพื่ อ ให้ เ ป็ นตามคํ า สั่ง ของนายทะเบี ย นบริ ษั ท มหาชนจํ า กัด ในการจดทะเบี ย นข้ อ บัง คับ กับ
กระทรวงพาณิชย์ด้วย

หน้ า 20 จาก 26

-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2561
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

จากนัน้ ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม /
แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ผลการลงมติวาระที่ 8 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
616,337,048
ไม่เห็นด้ วย
1,699,900
งดออกเสียง
53,806
บัตรเสีย
0
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง อนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 32 ตามที่เสนอ
วาระที่ 9

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ประธานที่ประชุ ม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอข้ อเสนอแนะและคําถามต่าง ๆ ได้ โดยมีผ้ ูถือหุ้น
ซักถาม / แสดงความเห็น ดังนี ้
คุณสุธน สิงหสิทธางกูล (ผู้รับมอบฉันทะ)
ผลประกอบการที่มีผ่านมาของธนชาตเติบโตดี ฝากพิจารณาเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลตามที่ คุณนิเวศน์
(ผู้ถือหุ้น) ได้ กล่าวแล้ ว และอยากสอบถามว่า ธนชาตมีการเติบโตในด้ านใดบ้ าง โดยสําหรับด้ านบัตรเครดิตพอจะแจ้ ง
ตัวเลขได้ หรื อไม่ ซึ่งจากข้ อมูลเท่าที่ทราบเรื่ องธุรกิจบัตรเครดิตธนาคารธนชาตยังห่างจากธนาคารใหญ่หลายแห่งอยู่
โดยบัตรเครดิตน่าจะเสนอลูกค้ าเช่าซื ้อรายใหญ่ที่มีเงินดาวน์สงู จะได้ เป็ นการเพิ่มจํานวนบัตรได้ ทางหนึ่ง และมีโอกาสที่
จะจัดตังบริ
้ ษัทประกอบการบัตรเครดิตแยกต่างหากหรื อไม่
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
ที่ผ่านมาการดําเนินธุรกิ จของธนชาตมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน ด้ านสินเชื่ อธุรกิจขนาดใหญ่
ขนาดกลางและขนาดย่อม จะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจของธุรกิจปกติ ส่วนที่คิดว่าธนชาตมีความสามารถในการ
แข่งขันสูงและสามารถสร้ างกําไรได้ จะเป็ นด้ านลูกค้ ารายย่อยที่ขณะนี ้สัดส่วนอยู่ประมาณร้ อยละ 71 ซึ่งมีแผนที่จะเพิ่ม
สัด ส่ว นขึ น้ เรื่ อ ย ๆ โดยมี เ ป้ าหมายธุ ร กิ จ ด้ า นสิน เชื่ อ รถยนต์ สิ น เชื่ อ บ้ า น และสิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ที่ ธ นชาต
มีความเชี่ยวชาญอยู่ สําหรับสินเชื่อส่วนบุคคลขณะนี ้ยังมีไม่มาก มีอีกหลายตลาดที่พยายามจะขยายไป เช่น ลูกค้ า
เช่าซื ้อที่มีประวัติการผ่อนชํ าระดี ธนชาตก็มีผลิตภัณฑ์สินเชื่ อสารพัดนึกเพื่อนําเสนอลูกค้ า และสําหรับบัตรเครดิต
ธนชาตเริ่ มทํามาได้ ไม่กี่ปีจึงยังมีไม่มาก ส่วนจํานวนบัตรเครดิตของธนาคารธนชาตในระบบ ปั จจุบนั น่าจะมีจํานวน
ประมาณ 500,000 ใบ แต่ทงนี
ั ้ ้จะพยายามขยายฐานลูกค้ าเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ
เรื่ องการเสนอบัตรเครดิตให้ กบั ลูกค้ าเช่าซื ้อที่มีเครดิตดี ซื ้อรถยนต์ที่มีเงินดาวน์สงู ธนาคารธนชาตทําเป็ น
มาตรฐานอยู่แล้ ว รวมถึงลูกค้ าธุรกิจขนาดเล็ก และลูกค้ าสินเชื่อบ้ านที่มีเครดิตดีด้วย โดยลูกค้ าสินเชื่อรถยนต์ของ
ธนาคารธนชาตที่มีอายุเฉลี่ย 4 - 5 ปี จะมีทีมงานคอยดูแลพัฒนาการของลูกค้ าและความต้ องการใช้ เงินเพื่อเสนอ
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-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2561
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

บริ การเพิ่มเติม ส่วนลูกค้ าสินเชื่ อบ้ านและธุรกิ จขนาดเล็กก็ มีทีมงานที่ดูแลคล้ าย ๆ กัน ส่วนเรื่ องการจัดตัง้ บริ ษัท
ประกอบการบัตรเครดิตปั จจุบนั ยังไม่มีแผน เนื่องจากปริ มาณผู้ใช้ บตั รเครดิตยังมีจํานวนน้ อยเกินไป
คุณอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
ชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจรายย่อยของธนาคารธนชาต ในปี ที่ผ่านมาปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
การดําเนินธุรกิจพอสมควร โดยให้ ความสําคัญกับลูกค้ าเป็ นหลัก มีการจัดกลุ่มลูกค้ าเพื่อวิเคราะห์ ความต้ องการ
ของลูก ค้ าแต่ละกลุ่ม ทัง้ ในเรื่ องของ 1) การลงทุน การออมเงิ น 2) ความต้ อ งการในเรื่ อ งสินเชื่ อ ทัง้ สินเชื่ อธุรกิ จ
ขนาดเล็ก สินเชื่อบ้ าน บัตรเครดิต 3) การประกันความคุ้มครองประเภทต่าง ๆ ทังประกั
้
นภัยและประกันชีวิต และ
4) ลูกค้ าที่ใช้ บริ การ Day to Day ฝาก ถอน โอน โดยการเสนอบริ การจะพิจารณาการให้ บริ การที่ครอบคลุม
ความต้ องการลูกค้ าทุกด้ าน ไม่ใช่พิจารณารายผลิตภัณฑ์ (Product Focus) ซึ่งได้ มีการพัฒนาช่องทางการให้ บริ การ
ลูกค้ าที่มีอยู่ 3 ช่องทาง คือ 1) สาขา 2) Contact Center และ 3) Digital Banking โดยสําหรับการให้ บริ การทาง
Digital Banking ไม่วา่ จะผ่านทางเครื่ องให้ บริ การทางการเงินอัตโนมัติ (ATM) หรื อผ่านการใช้ บริ การออน์ไลน์ (Mobile
Banking) โดยในปี 2560 มีลกู ค้ าทํารายการกับธนาคารธนชาตประมาณ 7 ล้ านกว่ารายการต่อเดือน และพบว่าเป็ น
การทํารายการผ่าน Digital Banking มีสดั ส่วนที่เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 70 ของจํานวนรายการทังหมด
้
โดยจํานวนการทํา
รายการที่สาขาไม่ได้ น้อยลง
นอกจากนี ้ ธนาคารธนชาตให้ ความสํ า คั ญ ในเรื่ องคุ ณ ภาพบริ การ และความเป็ นธรรม
ในการดําเนินธุรกิจ (Market Conduct) ธนาคารธนชาตพยายามสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ พนักงานทุกคนบริ การ
โดยให้ คําแนะนําและข้ อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้ วน ตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าอย่างครบวงจร ซึง่ จะทําให้ ธนาคาร
ธนชาตเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ผู้ถอื หุ้น (ไม่ แจ้ งชื่อ)
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ทังสิ
้ นเชื่อเช่าซื ้อ สินเชื่อบ้ าน และสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก มีการแข่งขันเรื่ องดอกเบี ้ย
สูงมาก อีกทังรั้ ฐบาลก็มีนโยบายที่จะปรับลดดอกเบี ้ยเงินกู้สําหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารธนชาตมียทุ ธศาสตร์
การแข่งขันอย่างไร และขอสอบถามเรื่ องการบริ หารจัดการเกี่ยวกับต้ นทุนทางการเงิน (Funding Cost) เป็ นอย่างไรใน
อนาคต
คุณอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
ตามที่เรี ยนผู้ถือหุ้นแล้ วว่า กลยุทธ์ของธนาคารธนชาตจะมีการพิจารณาถึงการตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ าเป็ นหลัก โดยธนชาตพิจารณาเสนอบริ การแก่ลกู ค้ าแบบครบวงจร ไม่ได้ แยกพิจารณารายผลิตภัณฑ์ ซึ่งหาก
ลูกค้ ามีการใช้ บริ การหลายผลิตภัณฑ์พร้ อมกันก็อาจมีการพิจารณาให้ ลกู ค้ าจ่ายดอกเบี ้ยหรื อค่าบริ การอื่น ๆ ลดลง
โดยมีเป้าหมายที่จะให้ ลกู ค้ าใช้ บริ การธนาคารธนชาตระยะยาว
ผู้ถอื หุ้น (ไม่ แจ้ งชื่อ)
กล่าวยินดีสําหรั บผลประกอบการที่เติบโตและราคาหุ้นที่ปรั บตัวเพิ่มขึ ้น และอยากให้ พิจารณาเสนอ
จ่ายเงินปั นผลเพิ่มขึ ้น พร้ อมเสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้ บริ การด้ าน Digital Banking ซึง่ ปั จจุบนั มีการแข่งขันสูงมาก
ดังนี ้
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-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2561
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

1. สาขาของธนาคารธนชาตน่าจะมีบริ การสัญญาณอินเตอร์ เน็ตแบบไร้ สาย (WiFi) ไว้ ให้ บริ การลูกค้ า
เนื่องจากลูกค้ าที่ไม่ได้ ใช้ อินเตอร์ เน็ต จะได้ สามารถใช้ บริ การ Digital Banking ที่สาขาได้ และพนักงานสาขาก็จะ
สามารถช่วยลูกค้ าในการโหลดแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของธนาคารได้ ด้วย
2. ธนาคารบางแห่งมีการจัดพนักงานประจํ าเครื่ อง ATM ในจุดที่มีผ้ ูคนสัญจรเป็ นจํานวนมากเพื่อ
เชิญชวนหรื อแนะนําให้ ผ้ ทู ี่มาใช้ บริ การเครื่ อง ATM รู้ จกั และใช้ บริ การผ่าน Mobile Banking ของธนาคารนัน้ ๆ พร้ อม
กับมีของชําร่วยแจก ซึง่ จะทําให้ มีโอกาสในการสร้ างลูกค้ าใหม่และสามารถเสนอบริ การผ่านช่องทางการสือ่ สารทางตรง
ที่ได้ รับข้ อมูลจากผู้มาใช้ บริ การเครื่ อง ATM อีกด้ วย
และขอสอบถามเกี่ ยวกับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิ จภาคตะวันออก (EEC) ของรั ฐบาล ธนาคาร
ธนชาตมีการติดตามและกําหนดกลยุทธ์เพื่อสร้ างโอกาสทางธุรกิจอย่างไรบ้ าง
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
ขอบคุณ สํ า หรั บ คํ า แนะนํ า โดยขอเรี ย นว่ า เรื่ อ งการติ ด ตัง้ WiFi ที่ ส าขานัน้ ได้ ดํ า เนิ น การแล้ ว
โดยอยู่ระหว่างการทยอยติดตังตามสาขาต่
้
าง ๆ ซึ่งอาจจะยังไม่ครบทุกสาขา และพนักงานสาขาจะคอยแนะนําและ
ช่วยเหลือลูกค้ าในการโหลดแอปพลิเคชันต่าง ๆ และสอนวิธีการใช้ งานให้ กบั ลูกค้ า ส่วนโครงการ EEC ธนชาตมีทีมงาน
ส่วนกลางที่คอยติดตามข้ อมูลอย่างใกล้ ชิด เพื่อพยายามรักษาโอกาสทางธุรกิจ
ผู้ถอื หุ้น (ไม่ แจ้ งชื่อ)
ขอสอบถาม 2 เรื่ อง ดังนี ้
1. เรื่ องการใช้ งานระบบ T-Connect มีความคืบหน้ าที่จะทําให้ การ Sign on โดยใช้ วิธี Touch ID หรื อ
การใช้ PIN (รหัสตัวเลข) แทนการใส่รหัสผ่านทุกครัง้ หรื อไม่ เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ วมากกว่า
2. บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ ใช้ บริ การจากผู้ให้ บริ การภายนอกในการให้ บริ การ
รถยนต์ ที่เกิ ดอุบัติเหตุ ไม่ทราบว่ามีการกํ าหนดเป้าหมายหรื อดูแลผู้ให้ บริ การภายนอกหรื อไม่ จากที่เกิ ดอุบัติเหตุ
คราวก่อน กว่าเจ้ าหน้ าที่ประกันภัยจะมาถึงที่เกิดเหตุรอนานเกือบ 3 ชั่วโมง โดยทราบจากเจ้ าหน้ าที่ประกันภัยว่ามี
การแจ้ งเหตุ 5 เรื่ อง จากบริ ษัทประกันภัยต่างบริ ษัททุกราย
ดร. สุทัต จิตมั่นคงสุข
ระบบ T-Connect ซึ่งมีประเด็นสําคัญที่ต้องพิจารณา 2 ด้ าน คือ ความสะดวก และความปลอดภัยใน
การใช้ บริ การ โดยธนาคารธนชาตมีเป้าหมายที่จะให้ เป็ นระบบ Mobile Banking ที่มีความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งการ
ใส่รหัสผ่านทุกครัง้ ถือเป็ นมาตรการในด้ านความปลอดภัย สําหรับ Touch ID เป็ นแผนหลักที่จะพัฒนาในปี นี ้
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์
สํา หรั บเรื่ อ งเจ้ าหน้ า ที่ ประกันภัย ธนชาตมีก ารกํ าหนดให้ เ จ้ า หน้ า ที่ไ ปถึ งที่ เกิ ด เหตุภ ายใน 20 นาที
โดยธนชาตมีข้อมูลสถิติการแจ้ งเคลมในพื ้นที่ต่าง ๆ โดยพื ้นที่ที่มีการแจ้ งเคลมสูงก็จะมีการเพิ่มคน ทังนี
้ ้ ขอเรี ยนว่า
ธนชาตประกันภัยเป็ นบริ ษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริ หารงานดีเด่น ปี 2560 แต่อย่างไรก็ตามก็อาจมีกรณีเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ ้นนอกเขตจริ ง ๆ หรื อเป็ นพื ้นที่ที่มีอบุ ตั ิเหตุพร้ อมกันหลายคัน ซึง่ ต้ องขออภัยด้ วยและจะนําข้ อมูลไปปรับปรุงต่อไป
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-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2561
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

คุณจิตบัณฑิต กรุ ตรนิยม (ผู้ถอื หุ้น)
กล่าวขอบคุณกรรมการและผู้บริ หารที่สร้ างผลประกอบการที่ดีและมีเงินปั นผลจ่าย และขอสอบถาม ดังนี ้
1. ผลการดําเนินงานในปี นี ้ มีความคาดหมายในเรื่ องใดบ้ าง การบริ หารฐานข้ อมูล (Big Data) และนํา
ข้ อมูลมาใช้ ประโยชน์ การแข่งขันของธุรกิจทางการเงินในปี ที่ผา่ นมา ผลการดําเนินงานของบริ ษัทในกลุม่ การบริ หาร
ทรั พ ย์ สินรอการขาย (NPA) และหนีท้ ี่ ไม่ก่อ ให้ เกิ ดรายได้ (NPL) รวมถึง การประกอบธุ รกิ จด้ านดิจิ ทัล ที่มี การ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ วมากมีแนวทางพัฒนาการบริ การและการรักษาลูกค้ าอย่างไร เนื่องจากลูกค้ าจะมีทางเลือกและ
โอกาสการเปลีย่ นแปลงไปใช้ บริ การที่อื่นสูง
2. ธนาคารธนชาตมีแนวทางและความเห็นอย่างไรในเรื่ องการลดสาขาและลดพนักงาน
3. โอกาสในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ EEC ซึง่ จะมีความต้ องการใช้ บริ การทางการเงินที่
หลากหลาย ทังการประกั
้
นภัยและธุรกิจที่จะเกิดขึ ้นมาในส่วนของ property . ธนชาตมีเป้าหมายทางธุรกิจอะไรในพื ้นที่
โครงการดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่ องการขนส่งที่ปัจจุบนั บริ ษัทประเทศจีนไปลงทุนอยู่ที่จงั หวัดระยอง และใช้ รถที่มีหวั ลาก
ในการขนส่ง ถ้ าเราคิดว่ามีจดุ แข็งในเรื่ องของประกันภัยรถยนต์ก็นา่ จะมีการคุ้มครองรถลักษณะนี ้
4. จากที่กระทรวงการคลังมีมาตรการส่งเสริ มให้ มกี ารควบรวมกิจการเพื่อให้ มีการครอบคลุมสินค้ าและ
บริ การและเสริ มความแข็งแกร่ง ธนชาตมีแผนในการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินอื่นหรื อไม่ในระยะ 3 ปี
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
เรื่ องการบริ หารหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ จากรายงานที่เปิ ดเผยโดยตลอด NPL ของธนาคารธนชาตลดลง
มาเรื่ อย ๆ ขณะนี ้อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 2.3 ของเงินให้ สินเชื่อ ขณะที่อตุ สาหกรรมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.2 โดยประมาณ
การบริ หาร NPL ให้ ความสําคัญในการพิจารณาลูกค้ าแต่ละกลุม่ เริ่ มต้ นมาจากการทําระบบการพิจารณาเครดิตเพื่อการ
คัดเลือกลูกค้ าให้ ดี ต่อมาคือการดูแลลูกค้ าและการติดตามทีด่ ีซงึ่ มีทีมงานเชี่ยวชาญและเครื่ องมือช่วยดําเนินการ กรณี
ลูกค้ าที่ดําเนินธุรกิจเป็ นเวลานานถูกกระทบจากเศรษฐกิจขาลง ก็มีทีมงานโดยเฉพาะที่จะเข้ าไปดูแลลูกค้ าในเรื่ องของ
การปรับโครงสร้ างหนี ้ สําหรับ NPA ก็แบบเดียวกันมีทีมเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าและดูแลทรัพย์สิน ตลอดจนการ
ทําตลาดอย่างเหมาะสมโดยมีการโปรโมทเป็ นรายพื ้นที่ ในส่วนต้ นทุนในการดําเนินงานก็ไม่เพิ่มขึ ้นตามรายงานที่แสดง
ต่อผู้ถือหุ้น
เรื่ องจํานวนสาขา ใน 3 ปี ที่ผ่านมา มีการควบรวมสาขาในแต่ละพื ้นที่ โดยพยายามบริ หารให้ แน่ใจว่า
ในทุกพื ้นที่ภมู ิศาสตร์ จะมีสาขาเพียงพอที่ลกู ค้ าจะเข้ าถึงในบริ การ ในขณะเดียวกันให้ ความสําคัญในการดูแลพนักงาน
ด้ วยเห็นว่าพนักงานมีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยมีการลงทุนในทุกปี ที่จะเพิ่มความรู้ ฝึ กทักษะใหม่ ๆ ให้ พนักงานมีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ ้น เพื่อดูแลลูกค้ าแต่ะรายหรื อแต่ละกลุม่ ได้ ดีขึ ้น
เรื่ อง EEC มีทีมงานติดตามการดําเนินการของรั ฐบาลในทุกพืน้ ที่เพื่อให้ แน่ใจว่าจะไม่พลาดโอกาส
ทางธุรกิจ สําหรับผู้ประกอบการขนส่ง มีบริ ษัทในกลุม่ คือ บริ ษัท ราชธานี ลิซซิ่ง จํากัด (มหาชน) ที่เชี่ยวชาญในลูกค้ าที่
ประกอบการเช่นนี ้ โดยถือเป็ นผู้นําในธุรกิจกลุม่ นี ้และมีผลประกอบการที่ดี
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-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2561
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

ประธานที่ประชุม
เรื่ องที่กระทรวงคลังส่งเสริ มการควบรวมกิจการ จากการพิจารณามาตรการต่าง ๆ ในเบื ้องต้ น ในส่วนของ
ความสะดวกในการดําเนินการและลดภาระค่าใช้ จ่ายในการควบรวมกิจการ ก็ ไม่แตกต่างกับมาตรการที่ธนาคาร
ธนชาตได้ รับตอนที่รวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทยมากนัก ส่วนประโยชน์ทางด้ านภาษี หากมีการควบรวมกิจการ
ที่มีขนาดของสินทรั พย์ ในระดับต่าง ๆ อยู่ในระหว่างศึกษาว่าประโยชน์ จะได้ มากน้ อยแค่ไหน ซึ่งขณะนี ้ยังไม่มีการ
พิ จ ารณากํ า หนดแผนเรื่ อ งการควบรวมกิ จ การคงต้ อ งดูที่ ป ระโยชน์ แ ละโอกาสต่อ ไป การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ขณะนี ใ้ ห้
ความสําคัญในการเติบโต โดยการเติบโตไม่ได้ หมายถึงการเติบโตด้ านขนาดของสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง
การเติบโตทางด้ านกําไร ด้ านความมัน่ คงด้ วย ที่ผา่ นมาธนชาตไม่ได้ เติบโตทางด้ านขนาดมากมายนักแต่เติบโตทางด้ าน
ความมัน่ คงและกําไรค่อนข้ างดี การเติบโตทางด้ านขนาดโดยปกติธุรกิจจะเน้ นเรื่ องเช่าซื ้อ แต่หากผู้ถือหุ้นมีความเห็นใน
เรื่ องการควบรวมกิจการขอช่วยให้ ความเห็นด้ วยครับ
คุณณัฐชาต คําศิริตระกูล (ผู้ถอื หุ้น)
1. มีแนวทางจัดการหุ้นที่ซื ้อคืนอย่างไร
ใช่หรื อไม่

2. การที่บริ ษัทฯ นําเงิ นไปซือ้ หุ้นคืน น่าจะได้ ผลตอบแทนมากกว่าการที่บริ ษัทฯ นําเงิ นไปปล่อยกู้

3. เคยดูข้อมูลสถาบันการเงินระดับโลกส่วนหนึ่งพบวิธีการตอบแทนผู้ถือหุ้นโดยการจ่ายเงินปั นผลก็
เป็ นวิธีการหนึ่ง การซือ้ หุ้นคืนโดยเป็ นโปรแกรมที่มีความต่อเนื่องสมํ่าเสมอในหลายประเทศก็ นิยมทํากันอย่างใน
สหรัฐอเมริ กาบางบริ ษัทก็มีประกาศชัดเจนว่าการซื ้อหุ้นคืนทําให้ Return ของบริ ษัทดีขึ ้น ROE ก็ดีขึ ้น และเมื่อลดทุน
ก็สามารถจ่ายปั นผลต่อหุ้นได้ มากขึ ้นโดยจํานวนเงินที่จ่ายไม่มากขึ ้น อยากทราบว่าท่านประธานหรื อคณะกรรมการมี
มุมมองในเรื่ องนี ้อย่างไร
ประธานที่ประชุม
1. ที่ผา่ นมายังไม่ได้ จําหน่ายออก เพราะหุ้นที่ถืออยู่ จริ ง ๆ แล้ วมี Return ค่อนข้ างสูง ถ้ าขายออกไปได้
เงินมา และนํามาลดเงินกู้ก็ประหยัดดอกเบี ้ยจ่ายได้ ไม่มาก ในชันนี
้ ้จึงคิดว่ายังไม่มีการจําหน่ายออก และหากไม่มีการ
จําหน่ายภายในเวลาก็จะดําเนินการลดทุนตามกฎหมาย
2. เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีการปล่อยกู้ จึงไม่สามารถตอบอย่างนันได้
้ ซึ่งต้ องแยกธุรกิจระหว่างธนาคาร
ธนชาตกับบริ ษัทฯ
3. การซื ้อหุ้นคืนหรื อการจ่ายเงินปั นผลต้ องใช้ เงิน โดยเงินของบริ ษัทฯ จะได้ จากการจ่ายเงินปั นผลของ
ธนาคารธนชาตหรื อจากการกู้ยืมเงิน และต้ องมีสภาพคล่องเหลือถึงจะซื ้อหุ้นคืนได้ ซึ่งทางคณะกรรมการก็พิจารณาอยู่
ตลอดเวลา ถ้ ามีสภาพคล่องเหลือก็มีทางเลือก 2 ทางที่จะให้ ประโยชน์ผ้ ถู ือหุ้น คือจ่ายเงินปั นผลหรื อซื ้อหุ้นคืนถ้ าเห็นว่า
ราคาหุ้นมันตํ่ากว่าที่ควรจะเป็ น
ผู้ถอื หุ้น (ไม่ แจ้ งชื่อ)
ที่มีข่าวออกว่าจะมีการรวมธนาคารกรุ งไทยกับธนาคารทหารไทย สืบเนื่องจากที่มีผ้ ูถือหุ้นถามในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารทหารไทยว่า ส่วนของ ING Bank N.V. ที่มาซื ้อหุ้นธนาคารทหารไทยมีข้อตกลงที่จะต้ องมา
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-ฉบับร่ าง-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2561
บริ ษัท ทุนธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

ซื ้อหุ้นธนาคารจากกระทรวงการคลังอีกร้ อยละ 26.5 ก็ไม่ได้ คําตอบว่าเป็ นอย่างไร แต่การรวมธนาคารขนาดเล็กและ
ธนาคารขนาดใหญ่อาจมีประโยชน์จากที่ธนาคารขนาดใหญ่จะมีหน่วยงานที่มสี ามารถดูแลลูกค้ าที่มธี ุรกิจเฉพาะด้ านได้
อย่างเช่น บริ ษัทหนึง่ ที่เคยพบข้ อมูล ทําเรื่ องพลังงานทดแทนด้ านโซลาร์ เซลล์และกังหันพัดลมที่ประเทศญี่ปนุ่ ต้ องย้ าย
จากธนาคารขนาดเล็กไปใช้ บริ การธนาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ด้ วยธนาคารขนาดเล็กไม่มีทีมงานที่เข้ าใจธุรกิจของ
ลูกค้ า จนต่อมาบริ ษัทนันเติ
้ บโตและทําการซื ้อหุ้นคืนเป็ นหลักพันล้ านบาท เนื่องจากจะให้ ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย
ด้ วยการจ่ายเงินปั นผลได้ เพิ่มมากขึ ้น

นอกจากนี ้ไม่มีผ้ เู สนอเรื่ องอื่นใดเข้ าสูก่ ารพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.52 นาฬิกา

ลงชื่อ
(

นายบันเทิง ตันติวิท
นายบันเทิง ตันติวิท

ลงชื่อ
(

นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง
นายภาณุพนั ธุ์ ตวงทอง
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ผู้จดบันทึกการประชุม
)

