ข้ อมูลสาคัญที่ผ้ ูถือหุ้นควรทราบ
กาหนดการที่เกี่ยวข้ อง





รับตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะ
รับลงทะเบียนการร่ วมประชุม
รับอาหาร
รับของที่ระลึก

เวลา 11.30 นาฬิกา เป็ นต้ นไป
เวลา 12.00 นาฬิกา จนกว่ าการประชุมจะแล้ วเสร็จ
เวลา 12.00 นาฬิกา ถึงเวลา 14.00 นาฬิกา
เวลา 12.00 นาฬิกา เป็ นต้ นไป
(กรณี ของทีร่ ะลึกไม่พอ จะจัดส่งให้แก่ผถู้ ื อหุน้ ต่อไป)

การมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้น 1 ราย (รวมทุกทะเบียนผู้ถือหุ้น)
 มอบฉันทะให้ กบั ผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึง่ เพื่อเข้ าร่วมประชุมเท่านัน้
 มอบฉันทะในจานวนหุ้นที่ถือทังหมดไม่
้
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะได้
ทัง้ นี ้ เพื่ อ ความสะดวกและรวดเร็ ว ในการลงทะเบีย น โปรดนาหนั งสื อมอบฉั น ทะแบบ ข. ซึ่ง พิม พ์
บาร์ โค้ ด มาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
โปรดศึกษาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และจัดเตรี ยมเอกสารประกอบโดยครบถ้วนสมบูรณ์ เพื ่อการ
ใช้สิทธิ ของผูถ้ ื อหุน้
การถือหุ้นบริษัทฯ
ด้ วยบริษัทฯ เป็ นบริษัทแม่ของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน โดยการอนุญาตของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”)
จึงมีข้อจากัดการซื ้อหรื อมีห้ นุ ในบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทในกลุ่มธนชาต ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
ประกาศและหนังสือของ ธปท. ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้ องไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ แล้ ว ผู้ถือหุ้น
จึงควรศึกษาเกณฑ์ดงั กล่าว เพื่อรักษาไว้ ซงึ่ สิทธิในการถือหุ้นโดยครบถ้ วน

สารบัญ
หน้ า
หนังสือบอกกล่ าวเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562

1

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 (ฉบับร่าง)
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1_เอกสารแนบ 1)
 ประวัติโดยสังเขปของกรรมการเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังเข้
้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6_เอกสารแนบ 2)
 ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7_เอกสารแนบ 3)

9
35
42

เอกสารชีแ้ จงเกี่ยวกับการเข้ าประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
 คาชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้ าประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน
 ข้ อมูลของกรรมการที่บริ ษัทเสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ
 ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุม
 ข้ อบังคับบริ ษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุม
 แผนที่สถานที่จดั ประชุม
 เส้ นทางหนีไฟ
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
เอกสารที่ส่งมาด้ วย
1. สรุปงบการเงิน การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ ประจาปี 2561
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ พิมพ์บาร์ โค้ ดสาหรับผู้ถือหุ้นแต่ละราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ สานักเลขานุการองค์กร
โทรศัพท์ 0-2217-8000 ต่อ 3004, 3008-3012 โทรสาร 0-2217-8312

45
46
49
50
54
55
56

หนังสือบอกกล่ าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ที่ ธช.สลอ. 051/2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

ด้ ว ยที่ ป ระชุม คณะกรรมการ บริ ษั ท ทุน ธนชาต จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ครั ง้ ที่ 2/2562 เมื่ อ วัน จัน ทร์ ที่ 25
กุม ภาพัน ธ์ 2562 มี ม ติ เ รี ย กประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2562 ในวัน พุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14 :00 นาฬิ ก า
ณ ห้ องแอทธิ นี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธิ นี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 และได้ จัดทา
รายงานการประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กาหนด รวมทังได้
้ เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั พุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็ น ควรเสนอรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2561 ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น รั บ รองรายงาน
การประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี ต้ ้ อ งได้ รั บ การรั บ รองจากที่ ป ระชุม ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 33(1) ซึ่งกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
พึ ง รั บ ทราบรายงานของคณะกรรมการที่ แ สดงถึ ง กิ จ การของบริ ษั ท ฯ ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา
โดยรายละเอียดได้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครัง้ นี ้ และได้ เปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 22
มีนาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมาให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบดังรายละเอียด
ที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2561

หน้ าที่ 1

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ข้ อ 33(2) และข้ อ 42 กาหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องมีการจัดทางบดุลและงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุด
ของรอบปี บัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ในการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง ได้ จัด ทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2561 ทังนี
้ ้ งบการเงินดังกล่าวได้
ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมถึงได้ ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จพร้ อมหมายเหตุประกอบงบการเงิ นฉบับดังกล่าวได้ รวมไว้ ในรายงานประจาปี
2561 (ในรู ปแบบ QR Code) พร้ อมกันนี ้ได้ แนบสรุ ปงบการเงิน พร้ อมคาอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ส่งมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครัง้ นี ้
แล้ ว

การลงมติ

วาระนี ต้ ้ อ งได้ รั บ การอนุมัติ จ ากที่ ป ระชุม ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และจ่ ายเงินปั นผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 33(3) กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี จะต้ องพิจารณา
อนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไร และตามพระราชบัญญัติบริ ษั ทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116
กับข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 43 กาหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ น
ทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี)
จนกว่า ทุน ส ารองนี จ้ ะมี จ านวนไม่น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 10 ของทุน จดทะเบี ย น ซึ่ง ปั จ จุบัน บริ ษั ท ฯ
มีทนุ สารองคิดเป็ นร้ อยละ 10 ครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายแล้ ว บริ ษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรร
เงินกาไรสุทธิดงั กล่าวไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายและข้ อบังคับ
ทังนี
้ ้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดให้ การจ่ายเงินปั นผล
จากเงิ น ประเภทอื่นนอกจากเงิ นก าไรจะกระทามิ ได้ ในกรณี ที่ บริ ษั ทยัง มียอดขาดทุน สะสมอยู่
ห้ ามมิให้ จ่ายเงิ นปั นผล โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริ ษัทฯ
มี ก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี 2561 จากผลการด าเนิ น งานตามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ จ านวน
3,316,438,710.84 บาท และจากผลการดาเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม
จานวน 7,839,427,861.93 บาท และยังมีกาไรสะสม บริ ษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปั นผลได้
โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในการประชุม ครัง้ ที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ได้ มีมติให้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึง่ จ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

หน้ าที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. รั บทราบการไม่จัด สรรเงิ นก าไรสุท ธิ ประจ าปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่ องจาก
บริ ษัทฯ มีทนุ สารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
2. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
และผู้ ถื อ หุ้ นบุ ริ มสิ ท ธิ ในอั ต ราหุ้ น ละ 2 .60 บาท รวมเป็ นจ านวนเงิ น ที่ อ นุ มั ติ จ่ า ย
2,998,190,027.80 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 90.40 ของกาไรสุทธิปี 2561 ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และร้ อยละ 38.25 ของกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม แต่เนื่องจาก
บริ ษัทฯ ได้ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ
1.00 บาท ดัง นัน้ คงเหลือ เงิ น ปั น ผลที่ บ ริ ษั ท ฯ จะต้ อ งจ่ า ยอี ก ในอัต ราหุ้น ละ 1.60 บาท
เป็ นจานวนเงินที่อนุมตั ิจ่าย 1,833,060,324.80 บาท
จ านวนเงิ น ปั น ผลที่ แ สดงมี ฐ านการค านวณจากจ านวนหุ้ นสามัญ และหุ้ นบุ ริ ม สิ ท ธิ ร วม
1,165,129,703 หุ้น หักด้ วยจานวนหุ้นสามัญที่บริ ษัทฯ ซือ้ คืนและยังมิได้ จาหน่ายจานวน
19,467,000 หุ้น (ตามโครงการซื ้อหุ้นคืนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562)
คงเหลือจานวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลเท่ากับ 1,145,662,703 หุ้น
โดยกาหนดวันที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิได้ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ทังนี
้ ้ เงินที่จ่ายปั นผลนามาจากกาไรสะสมที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30 ร้ อยละ 25 และร้ อยละ
23 ตามลาดับ ซึง่ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลได้ ตามวิธีการ
คานวณที่กาหนดไว้ ในประมวลรัษฎากร ดังนี ้




จานวนหุ้นละ 0.056 บาท จ่ายจากกาไรสะสมที่บริ ษัทฯ เสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลในอัตรา
ร้ อยละ 30
จานวนหุ้นละ 0.331 บาท จ่ายจากกาไรสะสมที่บริ ษัทฯ เสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลในอัตรา
ร้ อยละ 25
จานวนหุ้นละ 1.213 บาท จ่ายจากกาไรสะสมที่บริ ษัทฯ เสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลในอั ตรา
ร้ อยละ 23

นโยบายการจ่ ายเงิ น ปั นผลของบริ ษั ท ฯ ในการพิ จ ารณาการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล บริ ษั ท ฯ
จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอ
ของเงินกองทุน ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลครัง้ นี ้เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ

หน้ าที่ 3

ข้ อมูลเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2559-2561
ผลการดาเนินงานประจาปี

กาไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ล้ านบาท)
กาไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ล้ านบาท)
จานวนหุ้นที่จ่ายเงินปั นผล (หุ้น)
กาไรต่อหุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้นทังปี
้ (บาท)
จานวนเงินปั นผลที่อนุมตั จิ ่ายทังปี
้ (ล้ านบาท)

การลงมติ

ปี 2561
(ปี ที่เสนอ)
3,316
7,839
1,145,662,703
2.85
2.60
2,998

ปี 2560

ปี 2559

2,379
1,659
7,001
6,013
1,165,129,703 1,165,129,703
2.04
2.20
2,563

1.42
2.00
2,330

วาระนี ต้ ้ องได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ ง มาประชุ ม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2562 และอนุมัติเงินบาเหน็จ
กรรมการบริษัทฯ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย มีการทบทวนค่าตอบแทน และพิจารณา
เสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นประจาทุกปี
2. นโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แต่ละคนสะท้ อ น
ภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ โดยเปรี ย บเที ย บค่ า ตอบแทนในอุต สาหกรรมเดี ย วกั น
และก าหนดให้ ก รรมการที่ เ ป็ นผู้บ ริ ห ารไม่ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนสาหรั บ การด ารงต าแหน่ ง ใน
คณะกรรมการชุดย่อย
3. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย จะพิจารณากลัน่ กรอง โดย
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสม
ตามนโยบายกาหนดค่าตอบแทน โดยเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันของ
ปี ก่อน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็ น ชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี ้
1. พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2562 ดังนี ้

หน้ าที่ 4

อัตราค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
(หน่วย: บาท)

ปี 2562
คณะกรรมการชุดต่ าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน: คน)

ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครัง้ : คน)

ประธาน

120,000
60,000
60,000
40,000
30,000
20,000
30,000
20,000

60,000
30,000
30,000
20,000
20,000
15,000
30,000
20,000

กรรมการ
ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
ประธาน

คณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กรรมการ

คณะกรรมการกากับความเสี่ยง

ปี 2561

ประธาน
กรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน: คน)

120,000
60,000
60,000
40,000
30,000
20,000
30,000
20,000

ค่าเบี ้ยประชุม
(ต่อครัง้ : คน)

60,000
30,000
30,000
20,000
20,000
15,000
30,000
20,000

หมายเหตุ - กรรมการที่เป็ นผู้บริหารไม่ได้ รับค่าตอบแทนสาหรับการดารงตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปลี่ยนชื่อเป็ นคณะกรรมการกากับความเสี่ยง มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562

2. พิจารณาอนุมตั ิเงินบาเหน็จกรรมการบริ ษัทฯ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ในอัตรา
ร้ อยละ 1.00 ของเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น คิดเป็ นเงิน จานวน 29,981,900.28 บาท
(เงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่าย 2,998,190,027.80 บาท) โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณา
จัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินบาเหน็จแก่กรรมการจากผลการดาเนินงานประจาปี 2559-2561
(หน่วย: บาท)

ผลการดาเนินงาน

รายการ
เงินบาเหน็จที่จา่ ย
หมายเหตุ

การลงมติ

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

29,981,900.28*

25,632,853.47

23,302,594.06

* เป็ นจ านวนเงิ น บ าเหน็ จ ที่ เ สนอให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจ าปี 2562 พิ จ ารณาใน
การประชุมครัง้ นี ้

วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17-18
กาหนดไว้ ว่า การเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทฯ ให้ กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุม
สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการขณะนันพ้
้ นจากตาแหน่ง ถ้ าจานวน
กรรมการที่จะพ้ นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งได้ พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ ใช้ จานวนที่ใกล้ เคียงกันแต่ไม่เกิ น
1 ใน 3 โดยให้ กรรมการซึง่ อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้พ้นจากตาแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการ
หน้ าที่ 5

หลายคนอยู่ใ นต าแหน่ง มานานเท่า ๆ กัน เป็ นจ านวนมากกว่า จานวนกรรมการที่ต้ อ งพ้ นจาก
ตาแหน่งในคราวนัน้ ให้ กรรมการดังกล่าวพ้ นจากตาแหน่งโดยใช้ วิธีจบั สลาก กรรมการซึ่งพ้ นจาก
ตาแหน่งด้ วยเหตุดงั กล่าวอาจได้ รับเลือกตังให้
้ กลับเข้ ารั บตาแหน่งอีกก็ได้
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีจานวน 9 คน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 จานวน 3 คน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สดุ 3 คน ที่ออกตาม
วาระมีดงั นี ้
1. นายบันเทิง ตันติวิท
2. นายวิชิต ญาณอมร

ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
กรรมการ กรรมการสรรหา ก าหนดค่ า ตอบแทน
และบรรษั ท ภิ บ าล และกรรมการก ากั บ ความเสี่ ย ง
(กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากั บ
ความเสีย่ ง (กรรมการอิสระ)

3. นายปริ ญญา หอมเอนก

โดยตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 33(4) กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี จะต้ องเลือกตัง้
กรรมการบริ ษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ

บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น เสนอรายชื่ อ บุค คลที่ มี คุณ สมบัติ เ หมาะสมผ่า นทางเว็ บ ไซต์
ของบริ ษัทฯ เพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2561
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใด
เสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามา
คณะกรรมการบริ ษัทฯ (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่ว มการพิจารณาและลงมติสาหรั บตนเอง)
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่พิจารณา
ตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาที่กาหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้ าง
และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศ
ทางการที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้ วน และได้ พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้ าที่ในช่วง
การดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ฯ และกรรมการชุด ย่อ ยที่ ผ่านมา เห็นควรเสนอต่อที่ ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังบุ
้ คคลเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี ้
1. นายบันเทิง ตันติวิท
2. นายวิชิต ญาณอมร
3. นายปริ ญญา หอมเอนก

(กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ)
(กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ)
(กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ)

เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ให้ ความเห็นชอบการแต่งตังทั
้ ง้ 3 คน เป็ น
กรรมการบริ ษัทฯ แล้ ว
ทัง้ นี ้ เมื่ อ ที่ ประชุม ผู้ถื อ หุ้น มี ม ติ เ ลือ กตัง้ แล้ ว กรณี ก รรมการที่ อ อกตามวาระได้ รั บ เลือ กตัง้ เป็ น
กรรมการบริ ษั ทฯ ต่อ ไป คณะกรรมการบริ ษั ทฯ ได้ มีม ติ ให้ กรรมการท่านนัน้ ดารงต าแหน่ง ใน
คณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปด้ วย จนกว่าคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะมีมติเปลีย่ นแปลง

หน้ าที่ 6

การลงมติ

วาระนี ต้ ้ องได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ ง มาประชุ ม
และออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ
ข้ อ 33(5) กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริ ษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี ้
1. พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยให้
1) นางสาวสมใจ คุณปสุต
2) นางสาวรัตนา จาละ
3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315

ทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริ ษัทฯ
ประจ าปี 2562 โดยผู้ส อบบัญ ชี ทัง้ 3 คน ที่ เ สนอมี ร ายชื่ อ ปรากฏเป็ นผู้ส อบบัญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ
ความเห็ น ชอบจากส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
และมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ซึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ให้
ความเห็นชอบแล้ ว
2. พิจ ารณาก าหนดค่า สอบบัญ ชี ป ระจ าปี 2562 เป็ นจ านวนเงิ น 950,000 บาท ซึ่ง เท่า กับ
ค่าสอบบัญชีในปี 2561
การลงมติ

วาระนี ต้ ้ อ งได้ รั บ การแต่ง ตัง้ จากที่ ป ระชุม ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม
และออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
วัตถุประสงค์และเหตุผล

นอกจากวาระที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ กาหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 แล้ ว
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2561 แต่ปรากฏว่า เมื่อพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเป็ นวาระการประชุม
เข้ ามาแต่อย่า งใด อย่า งไรก็ ต าม กรณี ผ้ ูถื อหุ้น จะเสนอเรื่ อ งให้ ที่ป ระชุมพิ จ ารณาในเรื่ อ งอื่น ๆ
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ก็ จะต้ องเข้ าตามเงื่อนไขของกฎหมาย
ซึ่ ง บัญ ญั ติ ไ ว้ ในพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่ า
“เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถอื หุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ าหนึ่งใน
สามของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ ทงั ้ หมด จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่น นอกจากที่กาหนด
ไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”
หน้ าที่ 7

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้ เปิ ดวาระนี ้ไว้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และ/หรื อแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ โดยไม่มี
การลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์ จะเปิ ดการพิ จารณาและลงมติ จะต้ องเข้ า ตามเงื่ อนไขของ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ที่กล่าวข้ างต้ น

จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้ างต้ น และเพื่อให้ การลงทะเบีย น
เข้ า ร่ ว มประชุม เป็ นไปด้ ว ยความสะดวกรวดเร็ ว ขอให้ ท่า นผู้ถื อ หุ้น และ/หรื อ ผู้รั บ มอบฉัน ทะโปรดน าหนัง สือ มอบฉัน ทะ
มาแสดงต่อ เจ้ าหน้ าที่ ลงทะเบีย นในวัน ประชุม แต่ห ากท่า นประสงค์ จะมอบฉันทะให้ แ ก่ กรรมการอิ สระของบริ ษั ทฯ หรื อ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้ อมูลในหนังสือมอบฉันทะของท่าน
พร้ อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้ อมนี ้ ส่งกลับมายังบริ ษัทฯ ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทาง
ไปรษณีย์กรุ ณาส่ งภายในวันที่ 17 เมษายน 2562) จักขอบพระคุณเป็ นอย่างยิ่ง
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดวัน ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น มี สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มประชุม ผู้ถื อ หุ้น และออกเสี ย งลงคะแนน (Record Date)
ในวัน ที่ 12 มี น าคม 2562 โดยท่ า นสามารถส่ ง ค าถามล่ ว งหน้ าที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ระเบี ย บวาระการประชุ ม ครั ง้ นี ม้ ายั ง
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ทางอี เ มล panupan@thanachart.co.th หรื อทางไปรษณี ย์ ม าที่ ส านั ก เลขานุ ก ารองค์ ก ร ชั น้ 17
บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
10330 หรื อทางโทรสาร 0-2217-8312 โดยระบุที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ ที่บริ ษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)

(นายภาณุพนั ธุ์ ตวงทอง)
เลขานุการบริ ษัท
โดยคาสัง่ ของคณะกรรมการ
หมายเหตุ
1) บริ ษัทฯ จะเผยแพร่ หนังสือ บอกกล่าวเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ ที่ www.thanachart.co.th ตังแต่
้ วนั ที่ 22 มีนาคม 2562
2) บริ ษัทฯ จะเริ่ มรับลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตังแต่
้ เวลา 12:00 นาฬิกา เป็ นต้ นไป และมีอาหารรับรองผู้เข้ าร่ วมประชุม
ระหว่างเวลา 12:00 นาฬิกา ถึงเวลา 14:00 นาฬิกา
3) ผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี ค วามประสงค์ จ ะขอรั บ รายงานประจ าปี 256 1 (แบบรู ปเล่ ม ) กรุ ณากรอกรายละเอี ย ดในเว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท ที่
www.thanachart.co.th หัวข้ อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
สานักเลขานุการองค์ กร
นายภาณุพนั ธุ์ ตวงทอง
นางสาวมนาพันธ์ ปลอดภัย
นางสาวพัทธ์ธีรา ธนาพิสทุ ธิ์สกุล
นางสาวมัชฌิมา พรหมพิทกั ษ์

โทร. 0-2217-8082
โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3012
โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3004
โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3009

หน้ าที่ 8

-ฉบับร่ าง-

เอกสารแนบ 1

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (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 จานวน 640 ราย รวมจานวนหุ้นได้
30,129,014 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จานวน 1,039 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 597,181,890 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้น
ทังสิ
้ ้น 1,679 ราย รวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 627,310,904 หุ้น ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 51.9951 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมดจ
้
านวน 1,206,479,703 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุม
บันทึกเพิ่ มเติ ม: มี ผูถ้ ื อหุ้น 2 ราย ที ่เป็ นบุคคลที ่เกี ่ยวข้องกันตามเกณฑ์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”)
กาหนด ถือหุน้ รวมกันเกิ นร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ เป็ นจานวน 12,666,430 หุ้น
ซึ่ ง ธปท. อนุญาตให้ใช้สิทธิ ลงคะแนนเสี ยงได้รวมกันไม่ เกิ นร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที ่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริ ษัทฯ ดังนัน้ จานวนหุ้นที ่ประธานที ่ประชุมรายงานตอนเปิ ดประชุม ในส่วนของผูถ้ ื อหุ้น 2 รายดังกล่าว จะสามารถ
ออกเสียงได้ในแต่ละวาระรวมเป็ นจานวน 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 กาหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
นายสมเกียรติ
ศุขเทวา
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หารความเสี่ยง (กรรมการ
อิสระ/กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
นายธีรพจน์
วัชราภัย
ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิ ส ระ/กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น
ผู้บริ หาร)
นายวิชิต
ญาณอมร
กรรมการสรรหา ก าหนดค่ 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
กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสี่ยง และรองกรรมการ
ผู้จดั 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
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 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 ษัทกล่าวแนะนากรรมการบริ ษัท ฯ และผู้บริ หาร ตลอดจนชีแ้ จงรายละเอียดวิธีการ
ดาเนินการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
เลขานุ การบริ ษัท ได้ เรี ยนชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั ง้ นี ้ กรรมการบริ ษัทฯ ทัง้ 9 ท่าน
เข้ าร่ วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของกรรมการทังหมด)
้
รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง โดยได้ แนะนากรรมการบริ 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 จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) และธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) เข้ าร่วมประชุม
ด้ วย ดังนี ้ 1) คุณกาธร 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 ผู้อานวยการอาวุโส สายกลยุทธ์ การเงิน
ธนาคารธนชาต
เลขานุ การบริ ษัท เรี ยนชีแ้ จงว่า ในวันนีค้ ุณรั ตนา จาละ ผู้สอบบัญชี จากสานักงานสอบบัญชี ที่ทาการ
สอบบัญชีบริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่ม ก็ได้ เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้ด้ วย ดังนัน้ หากในระหว่างการประชุมท่านผู้ถือหุ้น
ประสงค์จะให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้สอบบัญชีตอบชี ้แจงข้ อซักถามก็สามารถดาเนินการได้
หลังจากนัน้ ได้ ขอให้ เจ้ าหน้ าที่ของโรงแรมเรี ยนชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงเส้ นทางหนีไฟกรณีที่เกิดเหตุฉกุ เฉิน
หรื อเพลิงไหม้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น
ต่อจากนี ้ขอเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นีด้ ้ วย โดยคุณสสิมา
ทวี สกุลชัย (ผู้ถื อ หุ้น รายย่อ ย) อาสาเป็ นผู้ต รวจสอบการนับ คะแนนเสียงในครั ง้ นี ้ และเลขานุก ารบริ ษั ท ได้ ชี แ้ จง
รายละเอียดวิธีการดาเนินการประชุมให้ 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 สาหรับวาระที่ 2 เป็ นการเสนอรายงานเพื่อให้ ที่ประชุมรับทราบเท่านันจึ
้ งไม่มีบตั รลงคะแนน
โดยผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิมีสทิ ธิลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
 ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นชี ้แจงหรื อคาถาม กรุณาแจ้ งชื่อและนามสกุล
เพื่อให้ ผ้ จู ดบันทึกการประชุม ได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ ถกู ต้ อง
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 การออกเสียงลงมติ สาหรับท่านที่ประสงค์จะใช้ สิทธิลงมติ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ในวาระใด
กรุณากรอกมติของท่านพร้ อมลงนามไว้ ในบัตร เมื่อเรี ยบร้ อยแล้ วโปรดยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บและรวบรวมคะแนน
ดังกล่าว โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิได้ ลงลายมือชื่อในบัตร หรื อลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็ น “บัตรเสีย” และ
ไม่นามานับเป็ นฐานคะแนนเสียง ยกเว้ น วาระที่ 5 และวาระที่ 8 จะนับรวมเป็ นฐานในการคานวณคะแนนเสียงด้ วย
 สาหรับท่านที่มีมติ “เห็นด้ วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริ ษัทฯ จะนาคะแนนเสียงที่มีมติไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมในแต่ละวาระนัน้ ได้ จานวน
เท่าใดจะถือเป็ นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบด้ วย ทังนี
้ ้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ แ สดงการลงมติในแต่ละวาระไว้
อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะด้ วย
 ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอดาเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน
เมื่อการรวมคะแนนเป็ นที่เรี ยบร้ อยก็จะกลับมารายงานผลให้ ทราบเป็ นรายวาระไป
หลังจากการชี ้แจงดังกล่าวข้ างต้ น ประธานที่ประชุ มจึงขอเข้ าสูก่ ารพิจารณาตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้
ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560

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

จานวนเสียง

เห็นด้ วย
613,718,315
ไม่เห็นด้ วย
1,699,900
งดออกเสียง
174,101
บัตรเสีย
0
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
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รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2560

ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2560 ที่ผา่ นมา ต่อที่ประชุม
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 นี ้ เป็ นการรายงานผลการดาเนินงานจาก
คณะกรรมการ ซึ่งได้ จดั เตรี ยมการนาเสนอไว้ ในรู ปแบบของวีดิทศั น์ ความยาวประมาณ 9 นาที โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
พิจารณารายละเอียดในรายงานประจาปี 2560 ซึง่ ได้ จดั ทาเป็ นแผ่นซีดีสง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุม
บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์
“ปี ทีผ่ า่ นมากลุม่ ธนชาตมีกาไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่อง สินทรัพย์รวมขยายตัวเพิ่มขึ ้น บนความแข็งแกร่ ง
ของคุณภาพสินทรัพย์ สภาพคล่อง และเงินกองทุน ที่สาคัญเรายังคงเป็ นผู้นาสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ เศรษฐกิจโลกฟื น้ ตัว
จากกาลังซื ้อ การลงทุน และการผลิตของอเมริ กา จีน ญี่ปนุ่ และยุโรป ส่งผลดีต่อการส่งออกของไทย บวกแรงหนุนจาก
การท่อ งเที่ ย ว ท าให้ 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 ทาให้ ธนาคาร
พาณิ ชย์ ลงทุนในด้ านเทคโนโลยีเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการบริ หารจัดการด้ านสาขา ส่ง ผลต่อธุรกิ จธนาคารพาณิ ชย์
โดยรวม ในด้ านของเราธนาคารธนชาตยึดมัน่ กลยุทธ์ ที่จะเป็ น Main Bank ของลูกค้ าให้ ได้ โดยเสนอผลิตภัณฑ์
ตรงความต้ องการทุกกลุม่ พร้ อมเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ โดยปรับตัวตามทิศทาง Digital Banking ผลลัพธ์
คือ กาไรสุทธิของธนาคารและบริ 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
สามารถด ารงอัตราส่ว นสินทรั พ ย์ สภาพคล่องเพื่ อรองรั บ สถานการณ์ สภาพคล่อ งที่ มีค วามรุ น แรง หรื อ Liquidity
Coverage Ratio ตามเกณฑ์ Basel III ได้ เกินร้ อยละ 100 ทังหมดส่
้
งผลให้ กาไรของกลุม่ ธนชาตในปี 2560 อยู่ที่
14,341 ล้ านบาท หรื อเติบโตขึ ้น ร้ อยละ 13.72 โดยเป็ นกาไรส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ จานวน 7,001 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 16.43 ด้ านผลิตภัณฑ์ ใหม่กลุ่มธนชาต ได้ พัฒนาการบริ การและออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ หลากหลาย 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 การชาระเงิน
ด้ วย QR Code เพื่อขานรับนโยบายส่งเสริ มการชาระเงินแบบอิเล็คทรอนิกส์ของรัฐบาล 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

หน้ า 12

-ฉบับร่ าง-

เอกสารแนบ 1

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 กาหนดนโยบายและกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี ้ ยึดลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง เพื่อนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ พร้ อมพัฒนาการให้ บริ การ และกระบวนการทางานสร้ างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้ กบั ลูกค้ าใน
การทาธุรกรรมการเงินกับธนชาต 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 ิตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าอย่างเป็ นธรรม และการกากับ
ดูแลการขายผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาความเป็ นผู้นาตลาด พร้ อมพัฒนาคน ให้ มี Digital Skills เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย
ธนาคารระยะกลางถึงระยะยาว
ที่สาคัญเราไม่เคยมองข้ ามการกากับดูแลกิจการที่ดี การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้ อม ธนชาตดาเนินการ
ทบทวนนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้ องในการกากับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ เป็ นประจา พร้ อม
สื่อสารให้ ทุกคนยึดมัน่ และปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง ทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับการประเมินตามโครงการสารวจการกากับดูแล
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 นประจาทุกปี นอกจากนี ้ ธนชาตยังให้ ความสาคัญในการดูแลสังคมและสิง่ แวดล้ อม
การอนุรักษ์ พลังงานและการใช้ ทรัพยากรอย่างมีคณ
ุ ค่า ตลอดจนทาสื่อเผยแพร่ ความรู้ เรื่ องการใช้ เงินและการออมเงิน
อย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริ มความมัน่ คงทางการเงินในระยะยาว ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้ า ผู้บริ หาร
และพนักงาน สาหรับทุกการสนับสนุน ไว้ วางใจ และเชื่อมัน่ ในธนชาต และสิ่งสาคัญที่เราจะทาต่อไปก็คือ เติบโตอย่าง
ไม่หยุดยังในยุ
้ ค Digital Banking”
สาหรับวาระนี ้ทุกท่านก็ได้ รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ แล้ ว และเนื่องจากวาระนี ้เป็ นการเสนอ
เพื่อทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรื อข้ อซักถาม ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรวบรวมไว้ เพื่อ
เสนอในวาระต่อ ๆ ไป
วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ส าหรั บ ปี สิ น้ สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2560

ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้นาเสนอในวาระนี ้
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 3 บริ ษัทฯ ขอนาเสนอรายงานงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ผ่านวีดิทศั น์ความยาวประมาณ 10 นาที เพื่ออธิบาย
ฐานะทางการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ย ซึ่ง ได้ จัด ท าขึน้ ตามมาตรฐานการรายงาน
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ทางการเงิ น งบการเงิ นนี ไ้ ด้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตจากสานักงานอีว าย (EY) ซึ่งได้ แสดง
ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
ภาพรวม ณ ปี 2560 สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน และมี
กาไรสุทธิปรับเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ซึง่ แสดงถึงผลการดาเนินงานที่ดีของกลุม่ ธนชาต ตามรายละเอียดในรายงานประจาปี
2560
บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์
“คณะกรรมการขอนาเสนอแก่ที่ประชุมเพื่อการพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว โดยผลการตรวจสอบผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
งบการเงิ นรวมนีส้ ะท้ อนถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในกลุ่มธนชาต ตามที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ ว
การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
สินทรัพย์
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม จานวน 1,025,525 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 58,658 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.1 รายการที่สาคัญ ได้ แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุท ธิ จานวน 95,918 ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ 47,184 ล้ านบาท หรื อเพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 96.8 ตามการบริ หารสภาพคล่อง เงิ นลงทุนสุทธิ จานวน 178,703
ล้ านบาท ลดลง 8,225 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 4.4 เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ จานวน 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 จ านวน 895,455 ล้ า นบาท เพิ่ม ขึน้ จากปี ก่อ น
48,439 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.7 รายการที่สาคัญ ได้ แก่ เงินรับฝาก จานวน 716,091 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
39,635 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.9 ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นของเงินฝากประจาระยะยาวตามกลยุทธ์ การปรับ
โครงสร้ างเงินฝากของธนาคารธนชาต เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื ้อ
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม จานวน 51,596 ล้ านบาท ลดลง 10,108 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 16.4
ส่วนใหญ่เป็ นการไถ่ถอนก่อนครบกาหนดของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ของธนาคารธนชาต
ส่ว นของเจ้ า ของรวม จานวน 130,070 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ จากปี ก่ อน 10,219 ล้ า นบาท หรื อเพิ่ม ขึน้
ร้ อยละ 8.5 ส่วนใหญ่ เกิดจากกาไรจากการดาเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ จานวน 7,001 ล้ านบาท ในขณะที่มี
การจ่ายเงินปั นผล จานวน 2,447 ล้ านบาท และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ ้น 5,090 ล้ านบาท
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การพิจารณางบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ในปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม จานวน 14,341 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี
ก่อน 1,730 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.7 โดยเป็ นกาไรส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ จานวน 7,001 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 988
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.4 รายการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ มีดงั นี ้
1. รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
ในปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ จานวน 29,170 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 702
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยรายได้ ดอกเบี ้ย มีจานวน 44,681 ล้ านบาท ลดลง 527
ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 1.2 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ สินเชื่อของธนาคารธนชาต
ตามทิศทางอัตราดอกเบี ้ยในตลาด
ส่วนค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย มีจานวน 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 จานวน 13,402 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 1,171
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.6 รายการที่สาคัญ ได้ แก่
 รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ จานวน 5,890 ล้ านบาท ใกล้ เคียงกับปี ก่อน สาเหตุหลัก
มาจากค่านายหน้ าจากการเป็ นตัวแทนขายประกันภัย/ประกันชีวิต ค่าธรรมเนียมจากการจัดการกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ ้น
ในขณะที่รายได้ จากธุรกิจหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงตามภาวะตลาด
 กาไรสุทธิจากเงินลงทุน จานวน 1,908 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 847 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 79.8
 รายได้ จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ จานวน 2,605 ล้ านบาท ลดลง 54 ล้ านบาท หรื อ
ลดลงร้ อยละ 2.0 ส่วนใหญ่ เกิ ดจากการตัง้ สารองของธุรกิ จประกันชี วิ ตเพิ่มขึน้ ซึ่งได้ รับผลกระทบจากอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่รายได้ จากธุรกิจประกันภัยเติบโตอย่างต่อเนื่อง
3. ค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ จานวน 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 จานวน
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 จานวน 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 ผลการดาเนินงานปี
2560 ของบริ ษัทย่อยที่สาคัญ ดังแสดงหน้ าจอ
ตารางแสดงผลการดาเนินงานปี 2560 และปี 2559 ของบริ ษัทย่อยที่สาคัญ
(หน่วย: ล้ านบาท)

บริษัทย่ อย

สัดส่ วนการถือหุ้น
ทางตรง/ทางอ้ อม
(ร้ อยละ)

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

50.96
50.96
50.96
50.96
38.22
33.22
100.00
83.44
51.00

กาไรสุทธิ
สาหรับปี
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 ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดในรายงานประจาปี ที่อยูใ่ นมือท่านผู้ถือหุ้นแล้ ว”
ภายหลังจากการนาเสนอวีดิ ทศั น์ คุณศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วีดิทศั น์ที่ได้ นาเสนอ
ผ่านไปนัน้ ได้ อธิบายฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2560 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยู่ใน
รายงานประจาปี กับสรุ ปงบการเงิน การวิเคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการประจาปี 2560 ที่ส่งให้ กับผู้ถือหุ้น
ทุกท่านแล้ ว
จากนัน้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ นซั ก ถาม / แสดงคว ามคิ ด เห็ น โดยในวาระนี จ้ ะมี ผ้ ู สอบบั ญ ชี
จากสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ช่วยตอบคาถามให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วย ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น
แต่อย่างใด จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
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ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดงั นี ้
มติ

จานวนเสียง

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 ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 และจ่ ายเงินปั นผล

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ที่ได้ ชีแ้ จงให้
ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแล้ วนัน้ และจากข้ อมูลที่แสดงไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเชิ ญประชุม
โดยในปี 2560 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จานวน 2,379,238,192.86 บาท และกาไรสุทธิส่วนที่เป็ น
ของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม จานวน 7,001,170,112.20 บาท ซึง่ คณะกรรมการได้ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
หุ้นละ 0.90 บาท โดยมีทนุ สารองตามกฎหมายครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมายเพิ่มเติม ซึง่ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา ดังนี ้
1. รับทราบการไม่จดั สรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2560 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
2. อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 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 นจานวนเงิ น ที่อ นุมัติ จ่า ย
1,514,668,613.90 บาท ทังนี
้ ้ เงินที่จ่ายปั นผลนามาจากกาไรสะสมที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30 และร้ อยละ 25
ตามลาดับ ดังนี ้
 จานวนหุ้นละ 1.05 บาท จ่ายจากกาไรสะสมที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30
 จานวนหุ้นละ 0.25 บาท จ่ายจากกาไรสะสมที่เสียภาษี 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 นจ านวนเงิ น ที่ อ นุ มั ติ จ่ า ย
2,563,285,346.60 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 107.74 ของก าไรสุท ธิ ปี 2560 จากผลการด าเนิ น งานตามงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ และร้ อยละ 36.61 จากผลการดาเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม สาหรับสถิติ
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ จากผลการดาเนินงานปี 2558 ถึง 2560 ก็ได้ จดั ทาตารางเปรี ยบเทียบให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน
ได้ พิจารณาแล้ ว ดังที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้ าที่ 3
หากได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว ก็จะกาหนดวันที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date)
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
จากนัน้ ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผ้ ูถือหุ้นซักถาม /
แสดงความคิดเห็น ดังนี ้
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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 ยังมีสารองน้ อยเกินไปและอื่น ๆ ซึ่งก็มีเหตุผล แต่ในปั จจุบนั ต้ องขอชม
ผู้บริ หารที่บริ หารงานได้ ดีทาให้ บริ ษัทฯ มีฐานะการเงินดีขึ ้นมาโดยตลอด กาไรเพิ่มขึ ้น ในขณะที่ธนาคารใหญ่ ๆ กาไร
ไม่เพิ่มขึ ้นในปี ที่ผา่ นมา ภาระเรื่ องการสารองก็แข็งแกร่ง และจากข้ อมูลย้ อนหลัง 16 ปี บริ ษัทฯ ไม่เคยขาดทุนเลย
สาหรั บนักลงทุนระยะยาวหวังว่า เมื่อฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ดีขึน้ เงินปั นผลที่จ่ายก็ ต้องดีขึ น้
แต่เมื่อดูเงินปั นผลที่จ่ายคิดเป็ นร้ อยละ 36 จากผลการดาเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม มันน้ อย
เกินไปเมื่อเทียบกับฐานะการเงิน และเมื่อดูราคาหุ้นของบริ ษัทฯ ที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผ่ านมา ก็ปรับเพิ่มช้ า
และไม่มาก เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีลกั ษณะโครงสร้ างการประกอบธุรกิจที่ใกล้ เคียงกันแต่ราคาและปริ มาณการซื ้อขาย
หุ้นสูงกว่าบริ ษัทฯ ซึ่งน่าจะมาจากนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่บริ ษัทคู่แข่งจ่ายมากกว่าบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทคู่แข่งจ่าย
ร้ อยละ 60 - 70 จากผลการดาเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทคูแ่ ข่ง
ดังนัน้ จึงขอเสนอว่าในการประชุมคราวต่อไป ขอให้ คณะกรรมการพิจารณาเสนอจ่ายเงินปั นผล โดยมี
อัตรามากกว่านี ้ หรื อน่าจะประมาณร้ อยละ 50 จากผลการดาเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม โดย
เป็ นการรับรองต่อผู้ถือหุ้นในปี นี ้
ประธานที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ก็อยากจ่ายปั นผลให้ มากขึ ้น แต่วา่ จาเป็ นที่จะต้ องค่อย ๆ ทา โดยที่ผ่านมาตอนที่
บริ ษัทฯ ซื ้อหุ้นของธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) ทาให้ ธนาคารธนชาตมีการเติบโตทางด้ านกาไรต่อหุ้นเป็ น
อย่างมาก แต่บริ ษัทฯ ต้ องออกหุ้นกู้ประมาณ 20,000 ล้ านบาท ทาให้ บริ ษัทฯ มีภาระที่ต้องชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ยหุ้น
กู้ดงั กล่าว โดยที่บริ ษัทฯ มีรายได้ หลักมาจากเงินปั นผลของธนาคารธนชาต ซึ่งธนาคารธนชาตก็ ต้องดารงนโยบาย
ทางการเงิ นในการรั กษาอัตราเงินกองทุนต่อสินทรั พย์เสี่ยง (BIS Ratio) ในอัตราที่สูงตามนโยบายของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทาให้ 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 ือ หุ้นเสนอ แต่คง
ไม่สามารถยืนยันหรื อรับรองอัตราใด ๆ ได้ ในขณะนี ้
นอกจากนี ้ จากลักษณะโครงสร้ างของเงินกองทุนของบริ ษัทคูแ่ ข่งที่ผ้ ถู ือหุ้นกล่าวถึง เงิน กองทุนส่วนใหญ่
มาจากเงินชาระค่าหุ้นเกือบทังหมด
้
ทาให้ มกี าไรเท่าไหร่ก็สามารถจ่ายได้ เกือบทังหมด
้
ในขณะที่เงินกองทุนของธนาคาร
ธนชาตส่วนหนึง่ จะมาจากการออกตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่าย
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เอกสารแนบ 1

คุณพิทักษ์ เนตรเพชราชัย (ผู้ถอื หุ้น)
ขอเรี ยนสอบถาม 2 ข้ อ ดังนี ้
1. บริ ษัท พรู เด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“พรู เด็นเชียล”) ปี นี ้กาไรเท่าไหร่
ตามที่เข้ าใจมีกาไรสูงมาก และพรู เด็นเชียลมีช่องทางจาหน่ายผ่านธนาคารอื่นหรื อช่องทางอื่นหรื อไม่ และธนาคาร
ธนชาตได้ คา่ นายหน้ าจากพรูเด็นเชียลเท่าไหร่ และบริ ษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ปี นี ้มีกาไรเท่าไหร่
และช่องทางจาหน่ายทาไมถึงด้ อยกว่าธนาคารธนชาตทังที
้ ่เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ธนชาตเหมือนกัน
2. การที่บริ ษัทฯ ให้ ข้อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้นว่า จะเติบโตอย่างไม่หยุดยังในยุ
้ คดิจิทลั นี ้ มีแนวทางที่เป็ นรูปธรรม
อย่างไร
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 จากัด (มหาชน) ให้ พรูเด็นเชียล ซึง่ ธนชาตได้ เงินก้ อนใหญ่
มาชดเชยรายได้ จ ากธุร กิ จ ประกันชี วิตที่ เคยได้ รั บ หลังจากนัน้ ก็ ได้ ค่านายหน้ า มาทุก ปี โดยมีข้ อตกลงว่าธนาคาร
ธนชาตจะเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตให้ แก่พรู เด็นเชียลบริ ษัทเดียว ส่วนพรู เด็นเชียลสามารถมีธนาคารอื่นหรื อบริ ษัทอื่น
เป็ นนายหน้ าได้ และเมื่อธนชาตได้ บริ ษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) มาตอนรวมกิจการกับธนาคาร
นครหลวงไทย ก็มีแนวทางที่จะขายหุ้นบริ ษัทนี ้ แต่มีผ้ เู สนอซื ้อในราคาต่ามาก เลยตกลงร่ วมกับ บริ ษัท เอ็ม บี เค จากัด
(มหาชน) ในการซื ้อหุ้นบริ ษัทนี ้เพื่อดาเนินธุรกิจต่อและเปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
(“เอ็มบีเค ไลฟ์ ”) แล้ วเริ่ มต้ นด้ วยการสะสางปั ญหาเดิม ๆ ก่อน ทังเรื
้ ่ องพอร์ ตการลงทุน ผลประโยชน์ตอบแทนตาม
กรมธรรม์เดิมที่ขาดทุนและอื่น ๆ พร้ อมกับการเริ่ มต้ นธุรกิจใหม่ซึ่งต้ องเริ่ มต้ นช่องทางจาหน่ายใหม่โดยที่ไม่สามารถ
ให้ ธนาคารธนชาตเป็ นนายหน้ า ให้ 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 างทีมผู้แทนประกันชีวิ ตเพื่อขยายเครื อข่าย
การสร้ างธุรกิจประกันชีวิตต้ องใช้ เวลาในการสร้ างฐานการตลาด การพัฒนาเงื่อนไขความคุ้มครองและผลตอบแทน
ลูกค้ า ที่สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าแต่ละกลุม่ ได้ ธุรกิจนี ้จึงต้ องมีสายป่ านที่ยาวเพียงพอ แต่ ทงนี
ั ้ ้ก็เริ่ ม
จะมีกาไรมาแล้ วโดยในปี 2560 มีกาไรประมาณ 30 ล้ านบาท
ประธานที่ประชุม
ปั จจุบนั เรี ยกได้ วา่ เป็ นยุคดิจิทลั สาหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธนชาตมองเป้าหมายหลักในการให้ บริ การ
ทางด้ าน Digital Banking ให้ เทียบเคียงอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยในการให้ บริ การด้ านต่าง ๆ ของ
ธนาคารธนชาต โดยเฉพาะธุรกิ จเช่าซือ้ รถยนต์ ที่ธนชาตเป็ นผู้นาอยู่ ทาให้ ลูกค้ าสามารถใช้ บริ การทางด้ านดิจิ ทัล
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 จากในรายงานประจาปี และข้ อมูลที่นาเสนอผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 ธุรกิจ
ในกลุ่มธนชาต ทัง้ ด้ านหลักทรั พย์ ประกันภัยและธุรกิ จอื่น ๆ ที่ผ่านมา มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาให้ บริ การลูกค้ า
โดยตลอด เช่น ด้ านหลักทรัพย์ก็มีแอปพลิเคชัน Thanachart Think และขอเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนธุรกิจเช่าซื อ้
ปั จจุบันลูกค้ า สามารถเข้ าถึงบริ การด้ านสินเชื่ อรถยนต์ผ่านระบบออนไลน์ได้ แล้ ว และในอนาคตลูกค้ าจะสามารถ
ติดตามผลการใช้ บริ การทางออนไลน์ได้ การพัฒนาตามนโยบายการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล (National
e-Payment) ธนชาตก็ได้ ดาเนินการครบหมดทังในเรื
้ ่ องพร้ อมเพย์ คิวอาร์ โค้ ด และช่องทางการชาระเงินอื่น ๆ เทียบได้
กับธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ โดยหลักการคือ พยายามยกระดับการให้ บริ การอย่างมีคุณภาพ ให้ สามารถรองรั บ
ธุรกรรมพื ้นฐานได้ ทงหมด
ั้
โดยมีศกั ยภาพสูงและมีความแน่นอนในการให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง และที่สาคัญต้ องมี
ความปลอดภัยในการให้ บริ การ ซึง่ ทังหมดนี
้
้มีการพัฒนาต่อเนื่องโดยตลอด
คุณกิตติมาศ ตัง้ หลักชัย (ผู้ถอื หุ้น)
ขอทราบเป้าหมายสินเชื่ อรถยนต์ ปี 2561 และมีกลยุทธ์ การดาเนิ นธุรกิ จอย่างไรบ้ าง นอกเหนือจาก
ด้ านดิจิทลั ที่กล่าวมาแล้ ว
คุณประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ
สาหรับปี 2561 ตังเป
้ ้ าหมายไว้ ว่าจะโตประมาณร้ อยละ 10 จากปี 2560 ส่วนกลยุทธ์ หลักในปี 2561
คงไปทางด้ านดิจิ ทลั ดังที่ท่านประธานและคุณสมเจตน์ ได้ บอกไปแล้ ว จุดแข็งของธนชาต คือ การมี ทีมการตลาด
ทัว่ ประเทศที่ครอบคลุมทุกอาเภอและทุกจังหวัด และมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองลูกค้ าทุกกลุม่ ที่เกี่ยวกั บรถยนต์ รวมถึง
ผู้ป ระกอบการขายรถยนต์ ทัง้ รถใหม่ แ ละรถเก่ า อี ก ทัง้ มี ก ารสร้ างพัน ธมิ ต รมากขึ น้ ส าหรั บ กรณี ที่ ส านัก 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 อมมีการกาหนด
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

จานวนเสียง

เห็นด้ วย
584,433,689
ไม่เห็นด้ วย
33,583,738
งดออกเสียง
32,707
บัตรเสีย
12,600
มติ ที่ประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 เป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมาย และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
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จากผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท โดยคงเหลือเงินปั นผลที่ต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ
1.30 บาท และให้ ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลตามกาหนดการที่เสนอ
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2561 และอนุ มัติ
เงินบาเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2560

ประธานที่ ป ระชุ ม ได้ ม อบหมายให้ คุ ณ ธี รพจน์ วั ช ราภัย ประธานกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็ นผู้นาเสนอในวาระนี ้
คุ ณ ธี รพจน์ วั ช ราภัย เรี ยนแจ้ งต่อ ที่ ประชุมว่า ด้ ว ยคณะกรรมการบริ ษัท ฯ โดยการเสนอของ
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่ 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 นประจาทุกปี โดยในปี 2560 ได้ จ่ายค่าตอบแทนที่ได้ จ่ายให้ แก่กรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการ
ชุดย่อย ตามอัตราที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 มีจานวนเงินรวมที่จ่ายในปี 2560 ดังนี ้
 ค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ฯ รวมจ านวนที่ จ่า ย 8,925,000 บาท ซึ่งเป็ นไปตามจ านวนครั ง้ ที่
กรรมการเข้ าร่วมประชุม
 ค่าตอบแทนที่จ่ายแก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกคณะรวมจานวนที่จ่าย 4,617,000 บาท
 ตารางแสดงอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุก คณะที่จ่าย
ในปี 2560 และที่จ่ายในปั จจุบนั รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หน้ าที่ 4
ส่วนค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2560 ดูได้ จากรายงานประจาปี หน้ าที่ 87 ถึงหน้ าที่ 89
ซึง่ เป็ นการรายงานเพื่อทราบไม่มีการลงมติ และนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้ รายงานไปแล้ วนัน้ บริ ษัทฯ ไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทน และ/หรื อ สิทธิประโยชน์อื่นใดในลักษณะที่มิใช่คา่ ตอบแทนตามปกติให้ แก่กรรมการ
สาหรับในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ พิจารณาทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อยตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนแต่ละคนจะต้ องสะท้ อนภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ
2. มีการพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนาข้ 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)
ตาแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ

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

ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครัง้ : 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 ก าหนดหน้ 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 หากคานวณจากประชุม 12 ครัง้ ต่อปี รวม
ค่าตอบแทนทังสิ
้ ้น 10.8 ล้ านบาท ไม่เกิน 11 ล้ านบาท ที่เคยได้ รับอนุมตั ิตงแต่
ั ้ ปี 2555
คณะกรรมการตรวจสอบ
ขออนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่จ่ายในปั จจุบนั ดังนี ้
(หน่วย: บาท)
ตาแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ

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

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

คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ขออนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่จ่ายในปั จจุบนั ดังนี ้
(หน่วย: บาท)
ตาแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน : คน)
30,000
20,000
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขออนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่จ่ายในปั จจุบนั ดังนี ้
(หน่วย: บาท)
ตาแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ

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

ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครัง้ : 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 ิการจัดสรรเงินบาเหน็จแก่กรรมการ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ในอัตราร้ อยละ 1
ของเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายแก่ผ้ ูถือหุ้น ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นได้ กาหนดไว้ 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
จานวนเงิน 2,563,285,346.60 บาท ดังนัน้ จานวนเงินบาเหน็จที่ขอเสนอจ่ายแก่กรรมการทังคณะ
้
จึงเป็ นเงินจานวน
25,632,853.47 บาท รายละเอียดของการจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการจากผลการดาเนินงานปี 2558-2560 ปรากฏใน
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้ าที่ 5 โดยปี ที่แสดงในเอกสารเป็ นปี ผลการดาเนินงาน
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 ประจาปี 2561 ตามที่เสนอ
โดยใช้ บตั รลงคะแนนวาระที่ 5.1
2. ขออนุมตั ิจ่ายเงินบาเหน็จแก่กรรมการบริ ษัทฯ ในจานวนร้ อยละ 1 ของเงิน ปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายแก่
ผู้ถื อ หุ้น โดยให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท ฯ เป็ นผู้ด าเนิ น การจัดสรรแก่ ก รรมการบริ ษั ท ฯ ต่อ ไป โดยใช้ บัต รลงคะแนน
วาระที่ 5.2
ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดงั นี ้
มติ

จานวนเสียง

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

จานวนเสียง

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

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้เป็ นการพิจารณาเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทฯ แทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ โดยขอให้ คุณธีรพจน์ วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดในวาระนี ้
คุณธีรพจน์ วัชราภัย เรี ยนแจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 มีจานวน 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 กาหนดค่าตอบแทน 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 ต าแหน่ ง
แทนกรรมการที่ครบวาระนี ้ นอกจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล เป็ นผู้พิจารณาแล้ ว คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังได้ เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม ที่จะเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการในการประชุมครั ง้ นี ้ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.thanachart.co.th) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 แต่ปรากฏว่า
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เมื่อพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามา ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงได้ พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ แทนกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ที่ อ อกตามวาระ ซึ่ง คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล ได้ พิ จ ารณาความรู้
ความสามารถ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยสาหรับกรรมการที่ออกตามวาระได้ พิจารณาถึงผลการปฏิบตั ิหน้ าที่
ที่ผา่ นมาและการเข้ าร่วมประชุมด้ วย มีมติเสนอบุคคล 3 ท่าน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณามีมติเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กาหนด
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 ทีร่ ะบุชื่อกรรมการเป็ 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 าที่ประชุมเพื่อดาเนินการในวาระต่อไป
มีผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วยให้ แต่งตังบุ
้ คคลที่คณะกรรมการเสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ โดยแยกการ
ลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคลจากคะแนนเสียงทังหมดของที
้
่ประชุม ดังนี ้
ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป มีดงั นี ้
มติ

จานวนเสียง

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ มีดงั นี ้
มติ

550,151,234
67,868,850
58,440
0

จานวนเสียง

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

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

จานวนเสียง

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 ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2561

ประธานที่ประชุ ม ได้ มอบหมายให้ คุ ณศิริเพ็ญ สีตสุ วรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ น
ผู้นาเสนอในวาระนี ้
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ เรี ยนแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 ซึ่งกาหนดค่าสอบบัญชีให้ เป็ นจานวนเงิน 900,000
บาท โดยสาหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณานาเสนอผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้
พิจารณาความเห็นของกรรมการตรวจสอบแล้ ว เห็นควรเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด 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 ประจาปี 2561 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 950,000 บาท
หลัง จากได้ พิ จ ารณาถึ ง องค์ ป ระกอบในด้ า นต่า ง ๆ รวมทัง้ ความเหมาะสมของปริ ม าณงานแล้ ว
มีความเห็นว่า บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และมี มาตรฐานการสอบบัญชี อยู่ในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู้
ความชานาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน มีความรู้ ความเข้ าใจ ในธุรกิจ
ต่าง ๆ ของบริ ษัทในกลุม่ ธนชาตเป็ นอย่างดี ตลอดจนมีการให้ บริ การ และการให้ คาปรึ กษากับบริ ษั ทฯ ในด้ านต่าง ๆ
เป็ นอย่างดีตลอดมา
สาหรับค่าสอบบัญชี ที่เสนอเข้ ามาในปี 2561 นี ้ ก็ มีความสมเหตุสมผล โดยผู้สอบบัญชี ทงั ้ 3 ท่าน
รวมถึงบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษัทฯ แต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ รั บความเห็นชอบจาก ธปท. แล้ ว โดยอัตราค่าสอบบัญชีของปี 2561
จานวน 950,000 บาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.6 จากค่าสอบบัญชีในปี 2560
สาหรับรายละเอียดประวัติผ้ สู อบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน และข้ อมูลอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในเล่มหนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุม หน้ าที่ 37 ถึงหน้ าที่ 39
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หลัง จากนัน้ คุณ ศิ ริ เพ็ ญ สีต สุว รรณ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ซักถาม / แสดงความคิ ด เห็น ซึ่ง ไม่ มี
ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ผลการลงมติในวาระที่ 7 มีดงั นี ้
มติ

จานวนเสียง

เห็นด้ วย
615,910,514
ไม่เห็นด้ วย
2,102,500
งดออกเสียง
76,140
บัตรเสีย
0
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด 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
และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 950,000 บาท
วาระที่ 8

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

เลขานุ การบริ ษัท เรี ยนแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ด้ วยคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิ จ โดยมีการแก้ ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่ อง สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ท าให้ ข้ อบั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 32 ซึ่ ง ก าหนดตามกฎหมายเดิ 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 ประจ าปี 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 ประจ าปี 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
ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ผู้ถือ หุ้นคนหนึ่งหรื อ หลายคนซึ่งถื อ หุ้นรวมกันได้
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือ หุ้น ไม่ น้ อ ยกว่าร้ อยละสิ บ ของจ านวนหุ้น ที่ จ 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 ท า ห นั ง สื อ ข อ ใ ห้
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กว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
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จะเข้ าชื่อกันทาหนังสื อขอให้ คณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย
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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
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ ถื อ หุ้ น
ทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน
ได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเอง
ก็ ไ ด้ ภายในสี่ สิ บ ห้ าวัน นั บ แต่ วั น ครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณี เช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ น
การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม
โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิด
จากการจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม และอ านวยความ
สะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นที่ เ ป็ น
การเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าครัง้ ใด
จ 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 นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับข้ อ 36
ผู้ถือ หุ้นตามวรรคห้ า ต้ 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 เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 32 โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิม และให้ ใช้ ข้อความที่เสนอแก้ ไข รวมถึงให้ ดาเนินการ
ยื่นจดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับตามที่เสนอ
โดยขอมอบอานาจให้ กรรมการผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ และ/หรื อ บุคคลที่กรรมการผู้มีอานาจมอบหมาย
ให้ มีอานาจในการแก้ ไข และ/หรื อ เพิ่มเติม และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงถ้ อยคาในข้ อบังคับดังกล่าวได้ ตามความจาเป็ น
และความเหมาะสม เพื่ อ ให้ เ ป็ นตามค าสั่ง ของนายทะเบี ย นบริ ษั ท มหาชนจ ากัด ในการจดทะเบี ย นข้ อ บัง คับ กับ
กระทรวงพาณิชย์ด้วย
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จากนัน้ ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซัก ถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม /
แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ผลการลงมติวาระที่ 8 มีดงั นี ้
มติ

จานวนเสียง

เห็นด้ วย
616,337,048
ไม่เห็นด้ วย
1,699,900
งดออกเสียง
53,806
บัตรเสีย
0
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ 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 อเสนอแนะและคาถามต่าง ๆ ได้ โดยมีผ้ ูถือหุ้น
ซักถาม / แสดงความเห็น ดังนี ้
คุณสุธน สิงหสิทธางกูล (ผู้รับมอบฉันทะ)
ผลประกอบการที่มีผ่านมาของธนชาตเติบโตดี ฝากพิจารณาเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลตามที่ คุณนิเวศน์
(ผู้ถือหุ้น) ได้ กล่าวแล้ ว และอยากสอบถามว่า ธนชาตมีการเติบโตในด้ านใดบ้ าง โดยสาหรับด้ านบัตรเครดิตพอจะแจ้ ง
ตัวเลขได้ หรื อไม่ ซึ่งจากข้ อมูลเท่าที่ทราบเรื่ องธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคารธนชาตยังห่างจากธนาคารใหญ่หลายแห่งอยู่
โดยบัตรเครดิตน่าจะเสนอลูกค้ าเช่าซื ้อรายใหญ่ที่มีเงินดาวน์สงู จะได้ เป็ นการเพิ่มจานวนบัตรได้ ทางหนึ่ง และมีโอกาสที่
จะจัดตังบริ
้ ษัทประกอบการบัตรเครดิตแยกต่างหากหรื อไม่
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
ที่ผ่านมาการดาเนินธุรกิ จของธนชาตมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน ด้ านสินเชื่ อธุรกิจขนาดใหญ่
ขนาดกลางและขนาดย่อม จะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจของธุรกิจปกติ ส่วนที่คิดว่าธนชาตมีความสามารถในการ
แข่งขันสูงและสามารถสร้ างกาไรได้ 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 สาหรับสินเชื่อส่วนบุคคลขณะนี ้ยังมีไม่มาก มีอีกหลายตลาดที่พยายามจะขยายไป เช่น ลูกค้ า
เช่าซื ้อที่มีประวัติการผ่อนชาระดี ธนชาตก็มีผลิตภัณฑ์ สินเชื่ อสารพัดนึก เพื่อนาเสนอลูกค้ า และสาหรับบัตรเครดิต
ธนชาตเริ่ มทามาได้ ไม่กี่ปีจึงยังมีไม่มาก ส่วนจานวนบัตรเครดิตของธนาคารธนชาตในระบบ ปั จจุบนั น่าจะมีจานวน
ประมาณ 500,000 ใบ แต่ทงนี
ั ้ ้จะพยายามขยายฐานลูกค้ าเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ
เรื่ องการเสนอบัตรเครดิตให้ กบั ลูกค้ าเช่าซื ้อที่มีเครดิตดี ซื ้อรถยนต์ที่มีเงินดาวน์สงู ธนาคารธนชาตทาเป็ น
มาตรฐานอยู่แล้ ว รวมถึงลูกค้ า ธุรกิจขนาดเล็ก และลูกค้ าสินเชื่อบ้ านที่มีเครดิตดีด้วย โดยลูกค้ า สินเชื่อรถยนต์ของ
ธนาคารธนชาตที่มีอายุเฉลี่ย 4 - 5 ปี จะมีทีมงานคอยดูแลพัฒนาการของลูกค้ าและความต้ องการใช้ เงินเพื่อเสนอ
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บริ การเพิ่มเติม ส่วนลูกค้ าสินเชื่ อบ้ านและธุรกิ จขนาดเล็กก็ มีทีมงานที่ดูแลคล้ าย ๆ กัน ส่วนเรื่ องการจัดตัง้ บริ ษัท
ประกอบการบัตรเครดิตปั จจุบนั ยังไม่มีแผน เนื่องจากปริ มาณผู้ใช้ บตั รเครดิตยังมีจานวนน้ อยเกินไป
คุณอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
ชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจรายย่อยของธนาคารธนชาต ในปี ที่ผ่านมาปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
การดาเนินธุรกิจ พอสมควร โดยให้ ความสาคัญกับลูกค้ 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 โดยสาหรับการให้ บริ การทาง
Digital Banking ไม่วา่ จะผ่านทางเครื่ องให้ บริ การทางการเงินอัตโนมัติ (ATM) หรื อผ่านการใช้ บริ การออน์ไลน์ (Mobile
Banking) โดยในปี 2560 มีลกู ค้ าทารายการกับธนาคารธนชาตประมาณ 7 ล้ านกว่ารายการต่อเดือน และพบว่าเป็ น
การทารายการผ่าน Digital Banking มีสดั ส่วนที่เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 70 ของจานวนรายการทังหมด
้
โดยจานวนการทา
รายการที่สาขาไม่ได้ น้อยลง
นอกจากนี ้ ธนาคารธนชาตให้ ความส าคั ญ ในเรื่ องคุ ณ ภาพบริ การ และความเป็ นธรรม
ในการดาเนินธุรกิจ (Market Conduct) ธนาคารธนชาตพยายามสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ พนักงานทุกคนบริ การ
โดยให้ คาแนะนาและข้ อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้ วน ตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าอย่างครบวงจร ซึง่ จะทาให้ ธนาคาร
ธนชาตเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ผู้ถอื หุ้น (ไม่ แจ้ งชื่อ)
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ทังสิ
้ นเชื่อเช่าซื ้อ สินเชื่อบ้ าน และสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก มีการแข่งขันเรื่ องดอกเบี ้ย
สูงมาก อีกทังรั้ ฐบาลก็มีนโยบายที่จะปรับลดดอกเบี ้ยเงินกู้สาหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารธนชาตมียทุ ธศาสตร์
การแข่งขันอย่างไร และขอสอบถามเรื่ องการบริ หารจัดการเกี่ยวกับ ต้ 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 าจ่า ยดอกเบี ้ยหรื อค่าบริ การอื่น ๆ ลดลง
โดยมีเป้าหมายที่จะให้ ลกู ค้ าใช้ บริ การธนาคารธนชาตระยะยาว
ผู้ถอื หุ้น (ไม่ แจ้ งชื่อ)
กล่าวยินดีสาหรั บผลประกอบการที่เติบโตและราคาหุ้น ที่ปรั บตัวเพิ่ม ขึ ้น และอยากให้ พิจารณาเสนอ
จ่ายเงินปั นผลเพิ่มขึ ้น พร้ อมเสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้ บริ การด้ าน Digital Banking ซึง่ ปั จจุบนั มีการแข่งขันสูงมาก
ดังนี ้
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1. สาขาของธนาคารธนชาตน่าจะมีบริ การสัญญาณอินเตอร์ เน็ตแบบไร้ สาย (WiFi) ไว้ ให้ บริ การลูกค้ า
เนื่องจากลูกค้ า ที่ไม่ได้ ใช้ อินเตอร์ เน็ต จะได้ สามารถใช้ บริ การ Digital Banking ที่สาขาได้ และพนักงานสาขาก็จะ
สามารถช่วยลูกค้ าในการโหลดแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของธนาคารได้ ด้วย
2. ธนาคารบางแห่งมีการจัดพนักงานประจาเครื่ อง ATM ในจุดที่มีผ้ ูคนสัญจรเป็ นจานวนมากเพื่อ
เชิญชวนหรื อแนะนาให้ ผ้ ทู ี่มาใช้ บริ การเครื่ อง ATM รู้ จกั และใช้ บริ การผ่าน Mobile Banking ของธนาคารนัน้ ๆ พร้ อม
กับมีของชาร่วยแจก ซึง่ จะทาให้ มีโอกาสในการสร้ างลูกค้ าใหม่และสามารถเสนอบริ การผ่านช่องทางการสือ่ สารทางตรง
ที่ได้ รับข้ อมูลจากผู้มาใช้ บริ การเครื่ อง ATM อีกด้ วย
และขอสอบถามเกี่ ยวกับ โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิ จภาคตะวันออก (EEC) ของรั ฐบาล ธนาคาร
ธนชาตมีการติดตามและกาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้ างโอกาสทางธุรกิจอย่างไรบ้ าง
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
ขอบคุณ ส าหรั บ ค าแนะน า โดยขอเรี ย นว่ า เรื่ อ งการติ ด ตัง้ WiFi ที่ ส าขานัน้ ได้ ด าเนิ น การแล้ ว
โดยอยู่ระหว่างการทยอยติดตังตามสาขาต่
้
าง ๆ ซึ่งอาจจะยังไม่ครบทุกสาขา และพนักงานสาขาจะคอยแนะนาและ
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 าที่จะทาให้ การ Sign on โดยใช้ วิธี Touch ID หรื อ
การใช้ PIN (รหัสตัวเลข) แทนการใส่รหัสผ่านทุกครัง้ หรื อไม่ เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ วมากกว่า
2. บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้ ใช้ บริ การจากผู้ให้ บริ การภายนอกในการให้ บริ การ
รถยนต์ ที่เกิ ดอุบัติเหตุ ไม่ทราบว่ามีการกาหนดเป้าหมายหรื อดูแลผู้ให้ บริ การภายนอกหรื อไม่ จากที่เกิ ดอุบัติเหตุ
คราวก่อน กว่าเจ้ าหน้ าที่ประกันภัยจะมาถึง ที่เกิดเหตุรอนานเกือบ 3 ชั่วโมง โดยทราบจากเจ้ าหน้ าที่ประกันภัยว่ามี
การแจ้ งเหตุ 5 เรื่ อง จากบริ ษัทประกันภัยต่างบริ ษัททุกราย
ดร. สุทัต จิตมั่นคงสุข
ระบบ T-Connect ซึ่งมีประเด็นสาคัญที่ต้องพิจารณา 2 ด้ าน คือ ความสะดวก และความปลอดภัยใน
การใช้ บริ การ โดยธนาคารธนชาตมีเป้าหมายที่จะให้ เป็ นระบบ Mobile Banking ที่มีความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งการ
ใส่รหัสผ่านทุกครัง้ ถือเป็ นมาตรการในด้ านความปลอดภัย สาหรับ Touch ID เป็ นแผนหลักที่จะพัฒนาในปี นี ้
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์
สาหรั บเรื่ อ งเจ้ าหน้ า ที่ ประกันภัย ธนชาตมีก ารก าหนดให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ไปถึ งที่ เกิ ด เหตุภายใน 20 นาที
โดยธนชาตมีข้อมูลสถิติการแจ้ งเคลมในพื ้นที่ต่าง ๆ โดยพื ้นที่ที่มีการแจ้ งเคลมสูงก็ จะมีการเพิ่มคน 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 วยและจะนาข้ อมูลไปปรับปรุงต่อไป
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คุณจิตบัณฑิต กรุ ตรนิยม (ผู้ถอื หุ้น)
กล่าวขอบคุณกรรมการและผู้บริ หารที่สร้ างผลประกอบการที่ดีและมีเงินปั นผลจ่าย และขอสอบถาม ดังนี ้
1. ผลการดาเนินงานในปี นี ้ มีความคาดหมายในเรื่ องใดบ้ าง การบริ หารฐานข้ อมูล (Big Data) และนา
ข้ อมูลมาใช้ ประโยชน์ การแข่งขันของธุรกิจทางการเงินในปี ที่ผ่ านมา ผลการดาเนินงานของบริ 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. โอกาสในการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ 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 ความสาคัญในการพิจารณาลูกค้ าแต่ละกลุม่ เริ่ มต้ นมาจากการทาระบบการพิจารณาเครดิตเพื่อการ
คัดเลือกลูกค้ าให้ ดี ต่อมาคือการดูแลลูกค้ าและการติดตามที่ดีซงึ่ มีทีมงานเชี่ยวชาญและเครื่ องมือช่วยดาเนินการ กรณี
ลูกค้ าที่ดาเนินธุรกิจเป็ นเวลานานถูกกระทบจากเศรษฐกิจขาลง ก็มีทีมงานโดยเฉพาะที่จะเข้ าไปดูแลลูกค้ าในเรื่ องของ
การปรับโครงสร้ างหนี ้ สาหรับ NPA ก็แบบเดียวกันมีทีมเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าและดูแลทรัพย์สิน ตลอดจนการ
ทาตลาดอย่างเหมาะสมโดยมีการโปรโมทเป็ นรายพื ้นที่ ในส่วนต้ นทุนในการดาเนินงานก็ไม่เพิ่มขึ ้นตามรายงานที่แสดง
ต่อผู้ถือหุ้น
เรื่ องจานวนสาขา ใน 3 ปี ที่ผ่านมา มีการควบรวมสาขาในแต่ละพื ้นที่ โดยพยายามบริ หารให้ แน่ใจว่ า
ในทุกพื ้นที่ภมู ิศาสตร์ จะมีสาขาเพียงพอที่ลกู ค้ าจะเข้ าถึงในบริ การ ในขณะเดียวกันให้ ความสาคัญในการดูแลพนักงาน
ด้ วยเห็นว่าพนักงานมีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยมีการลงทุนในทุกปี ที่จะเพิ่มความรู้ ฝึ กทักษะใหม่ ๆ ให้ พนักงานมีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ ้น เพื่อดูแลลูกค้ าแต่ะรายหรื อแต่ละกลุม่ ได้ ดีขึ ้น
เรื่ อง EEC มีทีมงานติดตามการดาเนินการของรั ฐบาลในทุกพืน้ ที่เพื่อให้ แน่ใจว่าจะไม่พลาดโอกาส
ทางธุรกิจ สาหรับผู้ประกอบการขนส่ง มีบริ ษัทในกลุม่ คือ บริ ษัท ราชธานี ลิซซิ่ง จากัด (มหาชน) ที่เชี่ยวชาญในลูกค้ าที่
ประกอบการเช่นนี ้ โดยถือเป็ นผู้นาในธุรกิจกลุม่ นี ้และมีผลประกอบการที่ดี
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ประธานที่ประชุม
เรื่ องที่กระทรวงคลังส่งเสริ มการควบรวมกิจการ จากการพิจารณามาตรการต่าง ๆ ในเบื ้องต้ น ในส่วนของ
ความสะดวกในการดาเนินการและลดภาระค่าใช้ จ่ายในการควบรวมกิจการ ก็ ไม่แตกต่างกับมาตรการที่ ธนาคาร
ธนชาตได้ รับตอนที่รวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทยมากนัก ส่วนประโยชน์ทางด้ านภาษี หากมีการควบรวมกิจการ
ที่มีขนาดของสินทรั พย์ ในระดับต่าง ๆ อยู่ในระหว่างศึกษาว่าประโยชน์ จะได้ มากน้ อยแค่ ไหน ซึ่งขณะนี ้ยังไม่มีการ
พิ จ ารณาก าหนดแผนเรื่ อ งการควบรวมกิ จ การคงต้ อ งดูที่ ป ระโยชน์ แ ละโอกาสต่อ ไป การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขณะนี ใ้ ห้
ความสาคัญในการเติบโต โดยการเติบโตไม่ได้ หมายถึงการเติบโตด้ านขนาดของสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง
การเติบโตทางด้ านกาไร ด้ านความมัน่ คงด้ วย ที่ผา่ นมาธนชาตไม่ได้ เติบโตทางด้ านขนาดมากมายนักแต่เติบโตทางด้ าน
ความมัน่ คงและกาไรค่อนข้ างดี การเติบโตทางด้ านขนาดโดยปกติธุรกิจจะเน้ นเรื่ องเช่าซื ้อ แต่หากผู้ถือหุ้นมีความเห็นใน
เรื่ องการควบรวมกิจการขอช่วยให้ ความเห็นด้ วยครับ
คุณณัฐชาต คาศิริตระกูล (ผู้ถอื หุ้น)
1. มีแนวทางจัดการหุ้นที่ซื ้อคืนอย่างไร
2. การที่บริ ษัทฯ นาเงิ นไปซือ้ หุ้นคืน น่าจะได้ ผลตอบแทนมากกว่าการที่บริ ษัทฯ นาเงิ นไปปล่อยกู้
ใช่หรื อไม่
3. เคยดูข้อมูลสถาบันการเงินระดับโลกส่วนหนึ่งพบวิธีการตอบแทนผู้ถือหุ้นโดยการจ่ายเงินปั นผลก็
เป็ นวิธีการหนึ่ง การซือ้ หุ้นคืนโดยเป็ นโปรแกรมที่มีความต่อเนื่องสม่าเสมอในหลายประเทศก็ นิยมทากันอย่างใน
สหรัฐอเมริ กาบางบริ ษัทก็มีประกาศชัดเจนว่าการซื ้อหุ้นคืนทาให้ Return ของบริ ษัทดีขึ ้น ROE ก็ดีขึ ้น และเมื่อลดทุน
ก็สามารถจ่ายปั นผลต่อหุ้นได้ มากขึ ้นโดยจานวนเงินที่จ่ายไม่มากขึ ้น อยากทราบว่าท่านประธานหรื อคณะกรรมการมี
มุมมองในเรื่ องนี ้อย่างไร
ประธานที่ประชุม
1. ที่ผา่ นมายังไม่ได้ จาหน่ายออก เพราะหุ้นที่ถืออยู่ จริ ง ๆ แล้ วมี Return ค่อนข้ างสูง ถ้ าขายออกไปได้
เงินมา และนามาลดเงินกู้ก็ประหยัดดอกเบี ้ยจ่ายได้ ไม่มาก ในชันนี
้ ้จึงคิดว่ายังไม่มีการจาหน่ายออก และหากไม่มีการ
จาหน่ายภายในเวลาก็จะดาเนินการลดทุนตามกฎหมาย
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 ูถือหุ้น คือจ่ายเงินปั นผลหรื อซื ้อหุ้นคืนถ้ าเห็นว่า
ราคาหุ้นมันต่ากว่าที่ควรจะเป็ น
ผู้ถอื หุ้น (ไม่ แจ้ งชื่อ)
ที่มีข่าวออกว่าจะมีการรวมธนาคารกรุ งไทยกับธนาคารทหารไทย สืบเนื่องจากที่มีผ้ ถู ือหุ้นถามในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารทหารไทยว่า ส่วนของ ING Bank N.V. ที่มาซื ้อหุ้นธนาคารทหารไทยมีข้อตกลงที่จะต้ องมา
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-ฉบับร่ าง-

เอกสารแนบ 1

ซื ้อหุ้นธนาคารจากกระทรวงการคลังอีก ร้ อยละ 26.5 ก็ไม่ได้ คาตอบว่าเป็ นอย่างไร แต่การรวมธนาคารขนาดเล็กและ
ธนาคารขนาดใหญ่อาจมีประโยชน์จากที่ธนาคารขนาดใหญ่จะมีหน่วยงานที่มสี ามารถดูแลลูกค้ าที่มธี ุรกิจเฉพาะด้ านได้
อย่างเช่น บริ ษัทหนึง่ ที่เคยพบข้ อมูล ทาเรื่ องพลังงานทดแทนด้ านโซลาร์ เซลล์และกังหันพัดลมที่ประเทศญี่ปนุ่ ต้ องย้ าย
จากธนาคารขนาดเล็กไปใช้ บริ การธนาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ด้ วยธนาคารขนาดเล็กไม่มีทีมงานที่เข้ าใจธุรกิจของ
ลูกค้ า จนต่อมาบริ ษัทนันเติ
้ บโตและทาการซื ้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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ประธานที่ประชุม
)

ผู้จดบันทึกการประชุม
)

เอกสารแนบ 2

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้ างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตาม
กฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้ วน
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่ อไป
ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ งปั จจุบัน

นายบันเทิง ตันติวิท
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
ประธานกรรมการ

อายุ

74 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- Master of Science (Finance) in Management, Massachusetts Institute of
Technology, USA
- Bachelor of Science in Electrical Engineering, Massachusetts Institute of
Technology, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริ หาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของประเทศไทย ปี 2560
(Anti-Corruption for Executives)

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ

30 ตุลาคม 2523

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัทฯ

38 ปี 6 เดือน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

จานวน 1 แห่ง
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 7 แห่ง
- กรรมการ บริษัท แหลมไทร วิลเล็จ จากัด
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ ้ง จากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ ท จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จากัด
- กรรมการ บริษัท บี.วี. โฮลดิ ้ง จากัด
- กรรมการ บริษัท ดีบกุ จากัด
- กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์ มมิ่ง จากัด
หน้ าที่ 35

เอกสารแนบ 2
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ประสบการณ์ การทางาน

- ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ไม่มี
- กรรมการ และที่ปรึกษา บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จากัด
- ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริ ษัทฯ

ไม่มี

สัดส่ วนของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2561

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

หน้ าที่ 36

11 ครัง้ จาก 12 ครัง้

เอกสารแนบ 2
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่ อไป
ชื่อ - นามสกุล

นายวิชิต ญาณอมร

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
ตาแหน่ งปั จจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการกากับความเสี่ยง*
อายุ

72 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- Master of Science (Computer Science), University of lowa, USA
- พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาสถิติ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริ หาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 3/2559
- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)
รุ่น 7/2558
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 20/2558
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 18/2550
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของประเทศไทย ปี 2560
(Anti-Corruption for Executives)
- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สัมมนา IT Future for Listed Company ครัง้ ที่ 3/2560
- สัมมนา IT Future for Capital Market ครัง้ ที่ 2/2561

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ

25 กุมภาพันธ์ 2558

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัทฯ

4 ปี 2 เดือน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

จานวน 3 แห่ง
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาด้ านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี ้ จากัด (มหาชน)

หน้ าที่ 37

เอกสารแนบ 2
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 3 แห่ง
- กรรมการ บริษัท อมรชีวิน จากัด
- กรรมการ บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จากัด
- กรรมการ บริษัท นวทวีป จากัด

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

- ที่ปรึกษาด้ านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประสบการณ์ การทางาน

- ที่ปรึกษาด้ านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จากัด (มหาชน)
- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุม่ กระทรวง
ด้ านความมัน่ คงและการต่างประเทศ
- กรรมการ บริษัท เอเซิร์ทส์ จากัด

การถือหุ้นในบริ ษัทฯ

ไม่มี

สัดส่ วนของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2561

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

12 ครัง้ จาก 12 ครัง้

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

6 ครัง้ จาก 7 ครัง้

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง*

12 ครัง้ จาก 12 ครัง้

หมายเหตุ * คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการเปลี่ยนชื่อเป็ นคณะกรรมการกากับความเสี่ยง มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562

หน้ าที่ 38

เอกสารแนบ 2
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่ อไป
ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ งปั จจุบัน

นายปริญญา หอมเอนก
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกากับความเสี่ยง

อายุ

49 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริ หาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 217/2559
International Information System Security Certification Consortium
- Certified Information System Security Professional (CISSP)
ISACA
- Certified Information System Auditor (CISA)
- Certified in the Governance of Enterprise IT
Association of Certified Fraud Examiners
- Certified Fraud Examiner (CFE)

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ

23 พฤศจิกายน 2561

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัทฯ

5 เดือน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 6 แห่ง
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้ า อนาไลติค จากัด
- วิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการ และเลขานุการ สมาคมความมัน่ คงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)
- ที่ปรึกษา บริษัท บุญรอดเทรดดิ ้ง จากัด
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ไซเบอร์ ตรอน จากัด
- ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชัน่ นัล เซ็นเตอร์ จากัด

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประสบการณ์ การทางาน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
- กรรมการผู้จดั การ บริษัท เอซิส โปรเฟสชัน่ นัล เซ็นเตอร์ จากัด

การถือหุ้นในบริ ษัทฯ

ไม่มี

สัดส่ วนของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

ไม่มี
หน้ าที่ 39

เอกสารแนบ 2
การเข้ าร่ วมประชุมปี 2561

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

2 ครัง้ จาก 2 ครัง้

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1 ครัง้ จาก 1 ครัง้

หมายเหตุ 1. ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
2. ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการกากับความเสี่ยง มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562

หน้ าที่ 40

เอกสารแนบ 2

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้ องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับ บริษัทอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ
ของตน โดยบริ ษัท ฯ มีแ นวทางพิจารณาคุณ สมบัติที่ เข้ มกว่า ประกาศของคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญ าต
และการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 รวมถึงประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 10/2561 เรื่ อง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงิน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
1. ถื อหุ้น ไม่เกิ น ร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้น ที่ มีสิท ธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ ทัง้ นี ้ ให้ นับรวมการถื อหุ้นของผู้ที่ เกี่ยวข้ องของกรรมการอิส ระรายนัน้ ๆ ด้ ว ย (ข้ อนี ท้ างบริ ษัท ฯ
ได้ กาหนดนิยามและคุณสมบัติเข้ มกว่าประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่กาหนดไม่เกินร้ อยละ 1)
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน ลูกจ้ า ง พนักงาน ที่ป รึ กษาที่ ได้ เงิน เดื อนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท ฯ บริ ษัท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อย บริ ษัท ร่ ว ม บริ ษั ท ย่อยล าดับ เดี ยวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษั ท ฯ
เว้ นแต่จะได้ พ้น จากการมีลักษณะดังกล่า วมาแล้ ว ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวัน แต่งตัง้ ทัง้ นี ้ ลั กษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็ นบุค คลที่ มีค วามสัมพัน ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลัก ษณะที่ เป็ น บิด า มารดา คู่ส มรส พี่น้ อ ง
และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตัง้
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ส อบบัญชีข องบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อย บริ ษัท ร่ วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมข องบริ ษั ท ฯ
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้ อยกว่าสองปี
ก่อนวันแต่งตัง้
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การ
เกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันแต่งตัง้
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ ย วข้ องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ าง
หุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้น
ที่มีสิท ธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท อื่น ซึ่งประกอบกิ จการที่ มีส ภาพอย่า งเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับ กิจการของบริ ษั ท ฯ
หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีธุรกิจหรื อส่วนร่ วมในการบริ หารงาน หรื อมีผลประโยชน์ เกี่ยวข้ องอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลกั ษณะอื่นใด
ที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
ทังนี
้ ้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ โดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรื อตาแหน่ง
หน้ าที่ และไม่ตกอยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ ตามที่พึง
จะเป็ น
หน้ าที่ 41

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2562

 ชื่อผู้สอบบัญชี และสานักงานสอบบัญชี
1.
2.
3.

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315

นางสาวสมใจ คุณปสุต
นางสาวรัตนา จาละ
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง

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

นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

อายุ :

48 ปี

วุฒกิ ารศึกษา :

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตาแหน่ งของผู้สอบบัญชีในสานักงาน :

หุ้นส่วน

ประสบการณ์ การตรวจสอบ :

-

บริ ษัท ราชธานี ลิสซิง่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
บริ ษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เมืองไทย ลิสซิง่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอส 11 กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

หน้ าที่ 42

เอกสารแนบ 3
ชื่อ :

นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734

อายุ :

53 ปี

วุฒกิ ารศึกษา :

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตาแหน่ งของผู้สอบบัญชีในสานักงาน :

หุ้นส่วน

ประสบการณ์ การตรวจสอบ :

-

ชื่อ :

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315

อายุ :

47 ปี

วุฒกิ ารศึกษา :

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตาแหน่ งของผู้สอบบัญชีในสานักงาน :

หุ้นส่วน

ประสบการณ์ การตรวจสอบ :

-

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

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารมิซูโฮ จากัด สาขากรุ งเทพฯ
บริ ษัท สคิบ เซอร์ วสิ จากัด
บริ ษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
บริ ษัท ธนชาต แมเนจเม้ นท์ แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด
บริ ษัท เนชัน่ แนล ลีซซิง่ จากัด
บริ ษัท ทับละมุ รี สอร์ ท ดีเวลลอปเม้ นท์ส จากัด
บริ ษัท ไม้ ขาว รี สอร์ ท ดีเวลลอปเม้ นท์ส จากัด
บริ ษัท สัตหีบ ดีเวลลอปเม้ นท์ส จากัด
บริ ษัท แม่พิมพ์ รี สอร์ ท ดีเวลลอปเม้ นท์ส จากัด
บริ ษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อิมแพ็คโกรท
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เอกสารแนบ 3
 ค่ าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)

สาหรับงบการเงินปี 2562 บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2562
เป็ นจานวนเงิน 950,000 บาท ซึง่ จานวนเงินเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2561


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



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



จานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชีให้ บริษัทฯ
ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ ทัง้ 3 คน ได้ รับแต่งตังและมี
้
จานวนปี ที่สอบบัญชี ดังนี ้
รายนาม
1. นางสาวสมใจ คุณปสุต
2. นางสาวรัตนา จาละ
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง

ได้ รับการแต่ งตัง้ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2558 - ปี 2560 และ
ปี 2561
ปี 2546 - ปี 2553 และ
ปี 2556 - ปี 2560
ปี 2561

จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ บริษัท
1
5
5
-



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



ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจ
ต่าง ๆ ของบริ ษัทในกลุ่มธนชาตเป็ นอย่างดี ผลงานที่ผ่านมามีคณ
ุ ภาพและเชื่อถือได้ รวมทังมี
้ การให้ คาปรึ กษาที่ดีตลอดมา จึงมีมติ
ให้ เสนอผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย



การอนุญาตจากธนาคารแห่ งประเทศไทย (“ธปท.”)
ผู้สอบบัญชีที่เสนอจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก ธปท. ซึง่ ธปท. ได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว
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คาชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้ าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
1. การมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ได้ กาหนดไว้ 3 แบบ ดังนี ้






แบบ ก. เป็ นแบบทั่ว ไปที่ ง่ า ยไม่ ซับ ซ้ อ น แบบมอบฉั น ทะนี เ้ ป็ นการมอบฉัน ทะให้ ผ้ ู รั บ มอบฉัน ทะมี สิ ท ธิ พิ จ ารณาและ
ลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ ทกุ ประการตามที่ผ้ รู ับมอบฉันทะเห็นสมควร
แบบ ข. เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและชัดเจน ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกที่จะระบุให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ ทกุ ประการตามที่ผ้ รู ับมอบฉันทะเห็นสมควร หรื อระบุ
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามที่ผ้ มู อบฉันทะกาหนดแยกเป็ นแต่ละวาระอย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะก็ได้
แบบ ค. เป็ นแบบที่กาหนดสาหรับผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทัง้ นี ้ บริ ษั ทฯ ได้ จัดส่ งหนัง สื อ มอบฉันทะแบบ ข. มาพร้ อมหนัง สื อ บอกกล่า วเชิญ ประชุม และในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หุ้นต้ อ งการใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลด ได้ ที่เว็บไซต์ : www.thanachart.co.th
โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ ว่าจะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่ น หรื อจะมอบฉันทะให้
กรรมการบริ ษัทฯ (ตามรายชื่ อกรรมการที่บริ ษัทฯ กาหนด) ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุ มและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแทน ดังนี ้
1. การมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
- ผู้มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วน พร้ อมจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการลงทะเบียนก่อนเข้ าประชุมตามที่ระบุในหัวข้ อ “3. ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
จะต้ องแสดงเอกสารดังต่ อไปนี้ในการลงทะเบียนก่ อนเข้ าประชุม (แล้ วแต่ กรณี)"
- ผู้รั บมอบฉัน ทะต้ อ งน าหนัง สื อ มอบฉันทะไปยื่ นต่อ เจ้ า หน้ าที่ ข องบริ ษั ทฯ ณ สถานที่ ประชุมก่ อ นผู้รั บมอบฉัน ทะจะ
เข้ าประชุม
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2. การมอบฉันทะให้ กรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ ดังต่ อไปนี ้
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

อายุ

ที่อยู่

1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)

70

เลขที่ 377 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุ งเทพมหานคร 10600

2. นายธีรพจน์ วัชราภัย

65

เลขที่ 249 ซอยโรจนา ถนนสุขมุ วิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร 10110

62

เลขที่ 93/84 ซอยเพชรเกษม 7
ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร
10600

ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

3. นายสมเจตน์ หมู่ศริ ิ เลิศ กรรมการบริ หาร กรรมการกากับความเสี่ยง
และกรรมการผู้จดั การใหญ่
(กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)

กรรมการดังรายนามข้ างต้ นไม่มีส่วนได้ เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระที่เสนอยกเว้ นวาระที่ 5 พิจารณา
อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2562 และอนุมตั ิเงินบาเหน็จกรรมการบริ ษัทฯ จากผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2561
- ในการมอบฉันทะให้ กรรมการบริ ษัทฯ สามารถระบุชื่อกรรมการบริ ษัทฯ ทัง้ 3 คนได้ โดยโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของ
กรรมการบริ ษัทฯ เรี ยงลาดับตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เนื่องจากในกรณีที่กรรมการในลาดับที่ 1 ที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เลือกไว้
ไม่สามาถเข้ าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้ าประชุมได้ 1 คน (ตามลาดับถัดไปที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เลือกไว้ ) จะเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้ อมจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
กับ การลงทะเบีย นก่ อ นเข้ าประชุม ตามที่ร ะบุในหัว ข้ อ “3. ผู้ เ ข้ าร่ วมประชุ ม จะต้ อ งแสดงเอกสารดั งต่ อไปนี้ ใ น
การลงทะเบี ย นก่ อ นเข้ า ประชุ ม (แล้ วแต่ ก รณี ) ” โดยใส่ ซ องบริ ก ารธุ ร กิ จ ตอบรั บ ที่ แ นบมาพร้ อมนี ้ ปิ ดผนึก ส่ ง
ทางไปรษณี ย์ถึงบริ ษั ทฯ มายัง “ส านักเลขานุก ารองค์ กร” ก่อ นวัน ประชุม (กรณี ส่งทางไปรษณี ย์ก รุ ณาส่ ง ภายใน
วันที่ 17 เมษายน 2562)

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเข้ าประชุม
บริ ษั ท ฯ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ร องรั บ การตรวจสอบหนัง สื อ มอบฉัน ทะและลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มประชุม อย่ า งชัด เจน โดยจะเริ่ ม ตรวจ
ความสมบูร ณ์ ของหนังสื อ มอบฉันทะก่อนเริ่ มการประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง และจะเริ่ มเปิ ดรั บลงทะเบียน ตัง้ แต่เวลา 12.00 นาฬิกา
เป็ นต้ นไป ณ ห้ องแอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 ตามขันตอนการเข้
้
าร่ วมประชุมและแผนที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้แล้ ว
ในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็ วและถูกต้ อง โดยจะใช้
ระบบบาร์ โค้ ดในการลงทะเบียน ดังนัน้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาหนังสือ
มอบฉั นทะซึ่ง ได้ พิมพ์ บ าร์ โค้ ดไว้ ในหนั ง สื อมอบฉั นทะ แบบ ข. ที่ บ ริ ษั ทฯ จัดส่ งมาพร้ อมหนั งสื อ บอกกล่ า วเชิ ญประชุ ม
มาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั อากรแสตมป์ไว้ ณ จุดตรวจหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออานวย
ความสะดวกกรณีที่หนังสือมอบฉันทะไม่ได้ ปิดอากรแสตมป์
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3. ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่ อไปนีใ้ นการลงทะเบียนก่ อนเข้ าประชุม (แล้ วแต่ กรณี)
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณี มาประชุมด้ วยตนเอง ให้ ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นเอกสารที่มีบาร์ โค้ ดพร้ อมแสดงเอกสารแสดงตนที่หน่วยงาน
ราชการออกให้ ซึง่ ปรากฏรู ปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ
ใบขับขี่หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
1.2 กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม
ก) หนัง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบที่ แ นบมาพร้ อมหนัง สื อ บอกกล่ า วเชิ ญ ประชุ ม ซึ่ง ได้ ก รอกข้ อมูล ถู ก ต้ อ งครบถ้ วน
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
ข) สาเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้ างต้ น ซึ่งลงนามรั บรอง
สาเนาถูกต้ อง โดยผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น)
ค) เอกสารแสดงตนที่ ห น่ ว ยงานราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 พร้ อมส าเนาเอกสารดัง กล่ า วของผู้ รั บ มอบฉั น ทะ
ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิตบิ ุคคล
ก)
ข)
ค)
ง)

หนัง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบที่ แ นบมาพร้ อมหนั ง สื อ บอกกล่ า วเชิ ญ ประชุ ม ซึ่ ง ได้ ก รอกข้ อความถู ก ต้ อ งครบถ้ วน
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดง
ให้ เห็นว่าผู้แทนนิตบิ คุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิตบิ คุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ ห น่ ว ยงานราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 ของผู้ แทนนิ ติบุค คลที่ ล งนามในหนัง สื อ มอบฉัน ทะ
ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิตบิ คุ คล
เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 พร้ อมสาเนาเอกสารดังกล่าวของผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะ

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิตบิ ุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้ นาความในข้ อ 1. และข้ อ 2. มาใช้ บงั คับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรื อผู้เข้ าประชุมซึง่ มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยหรื อซึง่ เป็ นนิติบุคคล
ที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ภายใต้ บงั คับดังต่อไปนี ้
ก) หนังสือรั บรองการเป็ นนิติบุคคลนัน้ อาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ ตังอยู
้ ่
หรื อ โดยผู้มีอ านาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลตังอยู
้ ่ก็ได้ ทัง้ นี ้ จะต้ องมีร ายละเอียดเกี่ ยวกับชื่อ นิติบุคคล
ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิตบิ คุ คล และเงื่อนไขหรื อข้ อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่ อ ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
ข) เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ อ งจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ูแทน
นิตบิ คุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
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4. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง


การออกเสียงลงคะแนน
(1) ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง ทังหุ
้ ้ นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ
(2) การออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามี ผ้ ูถือ หุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ย ง
โปรดยกมือขึ ้น
 หากผู้ถื อ หุ้นท่า นใดยกมื อ ไม่เ ห็น ด้ วย หรื อ งดออกเสี ย ง ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น บันทึกการลงมติไม่ เห็น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง
และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ แจกให้ ก่อนเข้ าประชุม และประธานฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่นาบัตรลงคะแนน
ของผู้ถือ หุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิได้ ลงลายมื อ ชื่ อในบัตร
หรื อ ลงมติม ากกว่ า 1 ช่ อ ง จะถื อ ว่ า เป็ นบัต รเสี ย ส่ ว นผู้ถื อ หุ้น ที่ ไ ม่ ย กมื อ ในที่ ป ระชุ ม จะถื อ ว่า มี ม ติ ใ ห้ อ นุมัติต ามที่
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
 หากไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดยกมือ ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ อ นุมัติตามที่ประธานฯ
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ ูถือ หุ้นได้ ทาเครื่ อ งหมายในหนังสื อมอบฉันทะไว้ แ ล้ วว่า ประสงค์จะ
ลงมติไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงประการใด ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงดังกล่าวนัน้
ในการลงมติในแต่ละวาระไว้ ด้วยแล้ ว
 ผู้ถือ หุ้นคนใดมี ส่วนได้ เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ อ งที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือ หุ้นคนนัน้ ไม่มีสิทธิ อ อกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ อ ง
ดังกล่าวเว้ นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ออกเสียงลงคะแนนได้ โดยไม่มีข้อห้ าม
(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทน และให้ ผ้ ูรั บมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของ
ผู้ถื อ หุ้น ตามที่ ผ้ ู ถื อ หุ้น ระบุ ไ ว้ ใ นหนัง สื อ มอบฉั น ทะนัน้ บริ ษั ท ฯ จะน าการออกเสี ย งลงคะแนนตามที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ระบุ ไ ว้ ใ น
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ ล่วงหน้ าในขณะที่ผ้ รู ับมอบฉันทะลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่ อเป็ นการอานวย
ความสะดวกให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะ ไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนาคะแนนเสียง
ที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ มารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
(4) ในการเลือกตังกรรมการ
้
อาจใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลคราวละคน หรื อคราวละหลายคน
รวมกัน เป็ นคณะ หรื อ ด้ ว ยวิธี การอื่ น ใดก็ ได้ ตามที่ป ระชุมผู้ถื อ หุ้นจะเห็น สมควร แต่ใ นการลงมติแ ต่ล ะครั ง้ ผู้ถือ หุ้นต้ อ ง
ออกเสียงด้ วยคะแนนที่มีตาม (1) ทังหมด
้
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรื อคณะใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้ แต่เพื่อความ
โปร่ ง ใส บริ ษั ท ฯ จัด ให้ มีก ารเลื อ กตัง้ กรรมการเป็ นรายบุค คล โดยจะมี บัต รลงคะแนนเลื อ กตัง้ เป็ นรายบุคคล ไม่ มีบัต ร
ลงคะแนนเลือกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด



การนับผลการลงคะแนน
1. บริ ษัทฯ ใช้ ระบบบาร์ โค้ ด ในการนับคะแนนเสียง
2. การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริ ษัทฯ จะนาคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ แก่
ผู้ รั บ มอบฉั น ทะที่ บ ริ ษั ท ฯ บัน ทึก ไว้ ล่ ว งหน้ าในขณะที่ ผ้ ู รั บ มอบฉั น ทะลงทะเบี ย นเข้ าประชุ ม ที่ อ อกเสี ย งไม่ เ ห็ น ด้ ว ย
และงดออกเสียง มาหักออกจากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ที่มาประชุมในแต่ละวาระ ทังนี
้ ้ คะแนนที่เหลือถือว่าลงมติเห็นด้ วย
3. ประธานฯ จะประกาศให้ ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
สิ ้นสุดลง โดยรายงานจานวนเสียงที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
4. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียงชี ้ขาดได้ แม้ ว่าจะมิได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ก็ตาม
หน้ าที่ 48

ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

ผูโต๊้ ถือะลงทะเบี
หุ้น ยน

ผู้รับมอบฉันทะ

มาด้ วยตนเอง

จุดตรวจเอกสารสาหรับผู้รับมอบฉันทะ
แสดงเอกสารแสดงตนและหนังสือมอบฉันทะ

แสดงเอกสารแสดงตน

ตรวจเอกสารแสดงตนและตรวจหนังสือมอบฉันทะ
จุดลงทะเบียน (เริ่ มเวลา 12.00 นาฬิกา)
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน

เข้ าห้ องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม (เวลา 14.00 นาฬิกา)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
กรณีที่มีผ้ ตู ้ องการลงมติ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งด
ออกเสียง” ในวาระใด ให้ กรอกบัตรลงคะแนน
พร้ อมลงลายมือชื่อและยกมือในวาระนัน้ ๆ

เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนและ
สรุ ปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุ ปผลลงคะแนน
ต่อที่ประชุม
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ข้ อบังคับบริษัทฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การโอนหุ้น
ข้ อ 14. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริ ษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้ เป็ นการชัว่ คราว แต่จะไม่เกิน 21 วัน ก่อนวันประชุม
โดยจะประกาศให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ า ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่ มงดรั บ
ลงทะเบียนการโอน
ข้ อ 15. บริ ษัทอาจงดรั บลงทะเบียนโอนหุ้นไว้ เป็ นการชั่วคราว เพื่ อกาหนดสิทธิต่าง ๆ ให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้ น เช่น สิทธิ ในการรั บเงินปั นผล
สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็ นต้ น
กรรมการ
ข้ อ 16. กรรมการของบริ ษัทจะมีจานวนเท่าใด ให้ เป็ นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน
กรรมการจะถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมด
้
ต้ องเป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ ใน
ราชอาณาจักร
ข้ อ 17. การเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทให้ กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ในการเลือกตังกรรมการอาจใช้
้
วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรื อคราวละหลายคน
รวมกันเป็ นคณะ หรื อด้ วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ อง
ออกเสียงด้ วยคะแนนที่มีตาม (1) ทังหมด
้
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรื อคณะใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ใช้ เสียงข้ างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียง
ชี ้ขาด
ข้ อ 18. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการขณะนันพ้
้ นจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการที่จะ
พ้ นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งได้ พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ ใช้ จานวนที่ใกล้ เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3
หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ การพ้ นจากตาแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึง่ ในปี ที่ 1 และปี ที่ 2 ให้ ใช้ วิธีจบั ฉลาก
ส่วนในปี ต่อ ๆ ไป ให้ กรรมการซึ่งอยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้พ้นจากตาแหน่ง หากในคราวใดมี กรรมการหลายคนอยู่ใน
ตาแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็ นจานวนมากกว่าจานวนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งในคราวนัน้ ให้ กรรมการดังกล่าวพ้ นจาก
ตาแหน่งโดยใช้ วธิ ีจบั ฉลาก
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งด้ วยเหตุดงั กล่าวอาจได้ รับเลือกตังให้
้ กลับเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 23. กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัสหรื อผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์
และจะกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลีย้ ง
และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทซึง่ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ในอันที่จะได้ รับ
ค่าตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
ข้ อ 30. คณะกรรมการมีอานาจแต่งตังกรรมการจ
้
านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้ เป็ นคณะกรรมการบริ หารและในจานวนนี ้ให้ กรรมการ
คนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการบริ หาร โดยให้ มีอานาจหน้ าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริ ษัทตามมีคณะกรรมการมอบหมาย และ
ให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นกรรมการบริ หารโดยตาแหน่ง และให้ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยอื่นได้
ตามที่เห็นสมควร
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กรรมการบริ หาร และ/หรื อ กรรมการที่ได้ รั บแต่งตัง้ ให้ อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อ ยอื่นมีสิทธิ ได้ รั บค่าตอบแทน และ/หรื อ
บ าเหน็ จ ตามที่ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการก าหนด แต่ ทัง้ นี ไ้ ม่ ก ระทบกระเทื อ นสิ ท ธิ ข องกรรมการดัง กล่ า วในอัน ที่ จ ะได้ รั บ
ค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้ อบังคับนี ้ในฐานะกรรมการ
ให้ คณะกรรมการบริ หารจัดให้ มีหรื อเรี ยกประชุมได้ ตามที่จะเห็นสมควรและให้ นาข้ อ 27. ข้ อ 28. และ ข้ อ 29. มาใช้ บงั คับโดย
อนุโลม
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี ้ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร
ผู้ถือ หุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งถื อหุ้นรวมกันได้ ไม่น้อ ยกว่าร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่ อกันทา
หนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้
เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย
ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ าวัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่งเข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้น
คนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตาม
วรรคสี่ ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ น
ที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าครัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่ วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับข้ อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าต้ องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจาก
การจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ข้ อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั ต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) อนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) อนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
ข้ อ 34. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุ ให้ ชัดเจนว่าเรื่ องใดเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรื อเพื่ อพิจารณา รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องนัน้ ๆ (ถ้ ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องตามสมควรและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น และนายทะเบียน
พร้ อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้ องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่ นเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยทาเป็ นหนังสือ
ตามแบบที่กฎหมายกาหนด และให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรื อผู้ซงึ่ ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้ าประชุม
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ข้ อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดแล้
้
วแต่จานวนใดจะน้ อ ยกว่ากัน และต้ องมี ห้ ุ นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุม ไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ถ้ าการนันได้
้ ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ การประชุมเป็ นอันระงับ ไป แต่ถ้าการประชุมนันมิ
้ ใช่
การเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือ หุ้นร้ องขอ ให้ นัดประชุมใหม่แ ละส่งหนังสื อ นัดประชุมไปยังผู้ถื อ หุ้นล่วงหน้ าไม่น้อ ยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 37. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ หน้ าที่
ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุม (ถ้ ามี)
และให้ การประชุมดาเนินไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระ
ข้ อ 39. การวินิจฉัยชีข้ าดหรื อลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ กระทาโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้
จะกระทาด้ วยวิธีใดให้ นับหนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
เป็ นเสียงชี ้ขาดได้ แม้ วา่ จะมิได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทก็ตาม
ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องดังกล่าว
เว้ นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ออกเสียงลงคะแนนได้ โดยไม่มีข้อห้ าม
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 42. ให้ บ ริ ษัท ทางบดุลและบัญ ชี ก าไรขาดทุน พร้ อมกับ จัดให้ มีผ้ ูสอบบัญ ชี ตรวจสอบและรั บรองปี ละ 2 ครั ง้ ครั ง้ แรกสาหรั บ
งวดเวลา 6 เดือ นแรกของปี สิ น้ สุดเพี ยงวัน ที่ 30 มิถุนายน และครั ง้ ที่สองสาหรั บงวดเวลา 6 เดือ นหลังของปี สิ น้ สุดเพี ย ง
วันที่ 31 ธันวาคม
งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับงวดระยะเวลาสิ ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ให้ คณะกรรมการนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ประจาปี ในปี ถัดไป
ข้ อ 43. บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าจานวนที่กฎหมายกาหนด
ข้ อ 44. บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วน โดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้น โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
ถ้ าบริ ษัทยังจาหน่ายหุ้นไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ หรื อได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้ แล้ ว
ข้ อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไรพอและสมควรที่ จะทา
เช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวัลเฉพาะกาลแก่กรรมการ ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด เมื่อปรากฏว่างบดุล
และบัญชีกาไรขาดทุน สาหรั บงวดระยะเวลาสิ ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ ว และบริ ษัทมี
กาไรพอและสมควรที่จะทาเช่นนัน้
เงินกาไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปั นผลที่จ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อเหลือจากการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล (ถ้ ามี)
ให้ จดั สรรเป็ นเงินสารองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรื อจัดสรรเป็ นทุนสารองเพื่อเป็ นเงินกองทุนของบริ ษัท
ต่อไป
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ข้ อ 46. การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการมีมติแล้ วแต่กรณี
ข้ อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ทรั พย์สิน และหนีส้ ินของบริ ษัท
และมีหน้ าที่เข้ าร่ วมและชีแ้ จงให้ ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัททุกครั ง้ ที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัทแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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แผนที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
แผนที่และการเดินทางไปสถานที่จัดประชุม

ณ ห้ องแอทธิ นี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธิ นี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2650-8800 โทรสาร 0-2650-8500-1

1.

เดินทางด้ วยรถไฟฟ้ า (BTS) ลงสถานีเพลินจิต และสามารถเดินผ่านทางอาคารมหาทุน พลาซ่า

2.

เดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง
-

ผ่านถนนวิทยุ

รถโดยสารประจาทาง สาย 62 สาย 17 สาย 13
รถโดยสารปรับอากาศ สาย 62 สาย 76

-

ผ่านถนนเพลินจิต รถโดยสารประจาทาง สาย 2 สาย 25 สาย 40
รถโดยสารปรับอากาศ สาย 40 สาย 48 สาย 508 สาย 511

SCAN QR CODE แผนที่โรงแรม
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เส้ นทางหนีไฟ
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholder’s Registration No.

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

(1)

(2)

(3)

.
เดือน
Month

ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Address

พ.ศ.
Year

,

สัญชาติ
Nationality

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

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

ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ื อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ หรื อ กรรมการที่เ ป็ นผูบ้ ริ หาร ของบริ ษทั ฯ ได้ โดยมีข ้อมูลแสดงในหนังสื อ
บอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director or Executive Director of the Company of whose details are in of Notice of the 2019 AGM.)
 1. ชื่อ (Name)

อายุ (age)

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

 2. ชื่อ (Name)

อายุ (age)

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

 3. ชื่อ (Name)

อายุ (age)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562
ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธิ นี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขที่ 61
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 24 April 2019 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.

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

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

วาระที่ 1
Item 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
To approve the Minutes of 2018 Annual Meeting of Shareholders

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 2
รั บทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2561
Item 2
To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company’s business operations in 2018
เสนอเพือ่ ทราบไม่ มีการลงมติ
For acknowledgement without approval
..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 3
Item 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
To approve the statements of financial position and the statements of comprehensive income for the year ended 31 December
2018

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และจ่ ายเงินปันผล
Item 4
To approve the appropriation of the profit for 2018 performance and the dividend payment
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุ ดย่ อย ประจาปี 2562 และอนุมัติเงินบาเหน็จกรรมการบริ ษัทฯ จากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2561
Item 5
To approve the remuneration of the Board of Directors and standing committees for 2019 as well as the performance allowance
for the Board of Directors for 2018 performance
วาระที่ 5.1
Item 5.1

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุ ดย่ อย ประจาปี 2562
To approve the payment of remunerations for the directors and members of standing committees in 2019

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

วาระที่ 5.2
พิจารณาอนุมัติเงินบาเหน็จกรรมการบริษทั ฯ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2561
Item 5.2
To approve the performance allowance for the Board of Directors for 2018 performance
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 6
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทั ฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Item 6
To consider the election of directors replacing those retiring by rotation
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect Directors as a whole
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
 การเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
To elect each Director individually

 งดออกเสี ยง
Abstain

6.1 นายบันเทิง ตันติวิท
Mr. Banterng Tantivit
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

6.2 นายวิชิต ญาณอมร
Mr. Vichit Yanamorn
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

6.3 นายปริ ญญา หอมเอนก
Mr. Prinya Hom-anek
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 7
Item 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
To consider the appointment of the auditor and determine the audit fees for 2019

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
..........................................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 8
Item 8

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

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

 งดออกเสี ยง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง และ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote
of mine/ours as Shareholder(s).
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้า ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those
stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider the matter and vote on my/our behalf as the
Proxy deems appropriate.
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy
which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

(

)

(

)

(

)

(

)
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ผูม้ อบฉันทะ/Shareholder

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy

หมายเหตุ / Notes:
1.

ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ น้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several
proxies to vote separately.

2.

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

3.

ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B
as enclosed.

4.

ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในคาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้า
ประชุมและการออกเสี ยงลงคะแนน ในหนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ 2562
Participants are required to present the following documents for registration prior to attending the meeting. Please see the additional information in the Notice of
2019 Annual General Meeting of Shareholders under the subject of Clarifications on Proxy Appointment, Registration and Evidence for Attending and Voting.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14:00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชั้น 3
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019 on 24 April 2019 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.
วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Re :
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Re :
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Re :
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่
Agenda

เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ
Re : Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain
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