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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3  โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงคอ็ก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล 

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา 
 

 องค์ประชุม ณ เวลา 14.00 นาฬิกา มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง จํานวน 704 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 

16,587,401 หุ้น  และผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จํานวน 1,208 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 624,468,253 หุ้น รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น

ทัง้สิน้ 1,912 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 641,055,654 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.0201 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

ทัง้หมดจํานวน 1,165,129,703 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุ 

 บนัทึกเพ่ิมเติม: มีผูถื้อหุ้น 2 ราย ที่เป็นบคุคลที่เกี่ยวข้องกนัตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 

กําหนด ถือหุน้รวมกนัเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นจํานวน 16,801,430 หุ้น 

ซ่ึง ธปท. อนญุาตให้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้รวมกนัไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

บริษัทฯ ดงันัน้ จํานวนหุ้นที่ประธานที่ประชุมรายงานตอนเปิดประชุม ในส่วนของผูถื้อหุ้น 2 รายดงักล่าว จะสามารถ

ออกเสียงไดใ้นแต่ละวาระรวมเป็นจํานวน 116,512,970 หุน้ เท่านัน้ ส่วนอีก 16,801,430 หุน้ ไม่สามารถออกเสียงได ้

 กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายบนัเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการ  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

2. นายศภุเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร) 

3. นางศิริเพ็ญ สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล  (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

4. นายธีรพจน์ วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

และกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไม่เป็น

ผู้บริหาร) 

5. นายปริญญา หอมเอนก กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการกํากับความเสี่ยง  (กรรมการ

อิสระ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

6. นายวิชิต  ญาณอมร กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  และ

กรรมการกํากบัความเสีย่ง  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

7. นายธีรนนัท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกํากบัความเสีย่ง  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

8. นางสาวสวุรรณภา สวุรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

9. นายสมเจตน์ หมูศ่ิริเลศิ กรรมการบริหาร  กรรมการกํากับความเสี่ยง  และกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 
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 เปิดประชุม  นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม 

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อเวลา 14.00 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยพิจารณาเรียงตาม

ระเบียบวาระการประชมุ ดงัรายละเอียดในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุท่ีได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว  

โดย ประธานที่ประชุม แต่งตัง้ให้  คุณภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง  เลขานกุารบริษัท เป็นผู้จดบนัทึกการประชุม 

หลงัจากนัน้ขอให้เลขานกุารบริษัทกลา่วแนะนํากรรมการบริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และผู้บริหาร 

ตลอดจนชีแ้จงรายละเอียดวิธีการดําเนินการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

เลขานุการบริษัท  ได้เรียนชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ภายหลงัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ได้มี

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้เรียนเชิญคุณปริญญา  หอมเอนก เข้ารับการดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัทฯ แทนคุณสมเกียรติ  ศุขเทวา โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 และในการประชุมครัง้นี ้

กรรมการบริษัทฯ ทัง้ 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทกุท่าน (คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด) รวมถึง

ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการกํากบัความเสีย่ง  โดยได้แนะนํากรรมการบริษัทฯ เป็นรายบคุคล 

สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้นีไ้ด้มีผู้ บริหารของบริษัทฯ  และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

(“ธนาคารธนชาต”) เข้าร่วมประชุมด้วย  ดังนี ้ 1) คุณกําธร  ตันติศิริวัฒน์  ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ สายการเงิน 

ของบริษัทฯ  2) คณุประพนัธ์  อนพุงษ์องอาจ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารธนชาต 

3) คุณอนุวตัิร์  เหลืองทวีกุล  รองกรรมการผู้จัดการ เครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารธนชาต 

4) คุณป้อมเพชร  รสานนท์  รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสินเช่ือรถยนต์ ธนาคารธนชาต  5) ดร. สทุตั  จิตมัน่คงสุข   

รองกรรมการผู้จัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลั ธนาคารธนชาต  6) คุณวิจิตรา  ธรรมโพธิทอง  ผู้ช่วย

กรรมการผู้ จัดการ ทรัพยากรบุคคลกลาง ธนาคารธนชาต 7) คุณภิตติมาศ  สงวนสุข  ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ 

สายกลยุทธ์การเงิน ธนาคารธนชาต  8) คุณธนวรรณ  ฑีฆาอุตมากร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ 

ธนาคารธนชาต 

เลขานุการบริษัท เรียนชีแ้จงว่า ในวนันีค้ณุสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชี จากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั  

ท่ีทําการสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ก็ได้เข้าร่วมประชุมในครัง้นีด้้วย ดังนัน้ หากในระหว่างการประชุม 

ทา่นผู้ ถือหุ้นประสงค์จะให้กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือผู้สอบบญัชีตอบชีแ้จงข้อซกัถามก็สามารถดําเนินการได้ 

หลงัจากนัน้ ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีของโรงแรมเรียนชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงเส้นทางหนีไฟกรณีท่ีเกิดเหตฉุกุเฉิน

หรือเพลงิไหม้เพ่ือความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้น  

ตอ่จากนีข้อเชิญผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน  เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นีด้้วย โดยคณุสสิมา  

ทวีสกุลชัย (ผู้ ถือหุ้ นรายย่อย) อาสาเป็นผู้ ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในครัง้นี ้และเลขานุการบริษัทได้ชีแ้จง

รายละเอียดวิธีการดําเนินการประชมุให้ทราบ สรุปได้ดงันี ้

• บริษัทฯ ได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนไว้ให้กบัทกุท่านเพ่ือความสะดวกในการใช้สิทธิการออกเสียงลงมต ิ

ในการประชุม โดยบตัรลงคะแนนท่ีท่านได้รับจะแบ่งเป็นวาระต่าง ๆ รวมทัง้หมด 10 บัตร  ซึ่งฝ่ายจัดการได้พิมพ์

รายละเอียดไว้ในบตัรแล้ว สาํหรับวาระท่ี 2 เป็นการเสนอรายงานเพ่ือให้ท่ีประชุมรับทราบเท่านัน้จึงไม่มีบตัรลงคะแนน 

โดยผู้ ถือหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิมีสทิธิลงคะแนน 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง 
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• ในระหวา่งการประชมุแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีมีประเด็นชีแ้จงหรือคําถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุ

เพ่ือให้ผู้จดบนัทกึการประชมุ ได้บนัทกึรายงานการประชมุได้ถกูต้อง 

• การออกเสยีงลงมติ สาํหรับท่านท่ีประสงค์จะใช้สิทธิลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด 

กรุณากรอกมติของท่านพร้อมลงนามไว้ในบตัร เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บและรวบรวมคะแนน

ดงักลา่ว  บตัรลงคะแนนใดท่ีมิได้ลงลายมือช่ือในบตัร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บตัรเสีย” โดยบตัรท่ี 

งดออกเสียง และบตัรเสีย จะไม่นํามานบัเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้น วาระท่ี 5 จะนบัรวมเป็นฐานในการคํานวณ

คะแนนเสยีงด้วย 

• สาํหรับทา่นท่ีมีมติ “เห็นด้วย” ไมต้่องสง่บตัรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีมีมติไม่เห็นด้วย 

งดออกเสยีง บตัรเสยี และไมม่ีสทิธิออกเสยีง หกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระ

นัน้  ได้จํานวนเทา่ใดจะถือเป็นคะแนนเสยีงท่ีมีมติเห็นชอบด้วย ทัง้นี ้รวมถึงคะแนนเสยีงท่ีผู้ ถือหุ้นได้แสดงการลงมติใน

แตล่ะวาระไว้อยา่งชดัเจนในหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย 

• ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานท่ีประชุมจะขอดําเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน 

เมื่อการรวมคะแนนเป็นท่ีเรียบร้อยก็จะกลบัมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป 

หลงัจากการชีแ้จงดงักล่าวข้างต้น ประธานท่ีประชุมจึงขอเข้าสูก่ารพิจารณาตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ 

ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 

 ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าสําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้จัดขึน้ 

เมื่อวนัพธุท่ี 25 เมษายน 2561 ซึง่รายงานการประชมุดงักลา่วจําเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาความถกูต้องร่วมกนั 

โดยรายละเอียดของร่างรายงานการประชมุ ได้จดัพิมพ์ไว้ในเลม่หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุหน้าท่ี 9 ถึงหน้าท่ี 34 โดย

ขอเสนอรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว พร้อมสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการ

ประชุมในจุดใดบ้างหรือไม่ หากผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีมีประเด็นชีแ้จงหรือคําถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลเพ่ือให้ 

ผู้จดบนัทกึการประชมุ ได้บนัทกึรายงานการประชมุได้ถกูต้อง 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมดงักลา่ว ประธานท่ีประชุมจึง

เสนอให้ท่ีประชมุลงมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 

เห็นด้วย 624,427,059 

ไมเ่ห็นด้วย 0 

งดออกเสยีง 822,525 
บตัรเสยี 0 

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2561 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้ นําเสนอ

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ท่ีผา่นมา ตอ่ท่ีประชมุ 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระท่ี 2 นี ้เป็นการรายงานผลการดําเนินงานจาก

คณะกรรมการ ซึ่งได้จดัเตรียมการนําเสนอไว้ในรูปแบบของวีดิทศัน์ ความยาวประมาณ 7 นาที โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ

พิจารณารายละเอียดในรายงานประจําปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือ

บอกกลา่วเชิญประชมุ 

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

 “ขณะนี ้ธนาคารพาณิชย์อยูใ่น Speed ของการแขง่ขนัยคุดิจิทลั ภายใต้การขยายตวัของเศรษฐกิจไทยปี 

2561 จากร้อยละ 4.0 เป็นร้อยละ 4.1 จากการขยายตวัของทุกภาคส่วน ทัง้การท่องเท่ียวและการส่งออก การลงทุน

ภาครัฐและเอกชน สง่ผลตอ่การขยายตวัของสนิเช่ือทัง้ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน 

ธนาคารธนชาตยังคงรุดหน้าตอบโจทย์ความต้องการในยุคดิจิทลัได้รวดเร็ว โดย Focus ลูกค้าเป็น

ศนูย์กลาง และมุง่มัน่ท่ีจะเป็น Main Bank ของลกูค้าทําให้ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิเติบโตติดต่อกนัเป็นปีท่ี 4 

อตัราการเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี ปริมาณเงินให้สินเช่ือ ขยายตวัร้อยละ 5.88 ตามการขยายตวัของสินเช่ือ 

รายยอ่ย โดยเฉพาะสนิเช่ือเช่าซือ้ท่ีเติบโตสงูถึงร้อยละ 13.44 ขณะเดียวกนัยงัคงรักษาระดบัคณุภาพสินทรัพย์ให้อยู่ใน

ระดบัท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง มีสดัสว่นสนิเช่ือท่ีไมก่่อให้เกิดรายได้ (NPL Ratio) ร้อยละ 2.30 ตํ่ากวา่คา่เฉลีย่ของอตุสาหกรรม 

สะท้อนคุณภาพการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ส่วนของเงินกองทนุ อตัราสว่นเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS 

Ratio) เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 19.45 อยู่ในระดบัสงูเมื่อเทียบกบัอตุสาหกรรม ทัง้ยงัมีอตัราสว่นสินทรัพย์สภาพคลอ่งเพ่ือ

รองรับสถานการณ์สภาพคลอ่งท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio) ตามเกณฑ์ Basel III เกินกว่าร้อยละ 100 

สงูกวา่เกณฑ์ขัน้ตํ่าท่ี ธปท. กําหนดไว้ (เกณฑ์ขัน้ตํ่า ร้อยละ 80) แสดงถึงศกัยภาพและความมัน่คงในการดําเนินธุรกิจ

ของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย ส่งผลให้กลุ่มธนชาตมีกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมในปี 2561 จํานวน 15,806 

ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 10.22 กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ 7,839 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.97 

คิดเป็นกําไรตอ่หุ้น 6.74 บาท 

ความสาํเร็จทัง้หมดขบัเคลื่อนไป พร้อมกบับริษัทในกลุม่ธนชาตยงัคงเป็นท่ียอมรับจากองค์กรภายนอก

ในปี 2562 เรายงัคงมุง่เป้าหมายการตอบโจทย์ให้ตรงใจลกูค้า แม้วา่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยงัคงเผชิญกบัความท้าทาย

มากมาย  1) ธนาคารธนชาตจะยงัคงรักษาความเป็นท่ีหนึ่งในตลาดสินเช่ือรถยนต์  2) พฒันาความสมัพนัธ์กบัลกูค้า

รายย่อยและลกูค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  3) เพ่ิมจํานวนลกูค้าท่ีใช้ธนาคารเป็น Main Bank ด้วย

ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์เงินฝากท่ีหลากหลาย  4) ยึดมั่นกับวัฒนธรรมองค์กรท่ีบริหารจัดการความเสี่ยง 

อยา่งเข้มงวด เพ่ือให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายให้การสนบัสนนุและไว้วางใจธนาคารอยา่งตอ่เน่ือง ความมุ่งมัน่ทัง้หมดนีจ้ะ

ขบัเคลือ่นกลุม่ธนชาตให้สามารถดํารงฐานะความมัน่คงและมีผลการดําเนินงานเติบโตต่อไป จึงมีมติให้เพ่ิมเงินปันผล

จ่ายระหว่างกาลขึน้ เป็น 1.00 บาทต่อหุ้นในปี 2561 และเสนอผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจ่ายเงินปันผลงวดท่ีสองอีก 1.60 บาท 

ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 2.60 บาทต่อหุ้น เท่ากบัร้อยละ 38.25 จากผลการดําเนินงานสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ 

ตามงบการเงินรวม 
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ทกุก้าวการเติบโตของธนชาต คือการมุง่สร้างสงัคมท่ีดี ธนชาตดําเนินการทบทวนนโยบายและมาตรการ

ท่ีเก่ียวข้องในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และการตอ่ต้านการคอรัปชัน่เป็นประจํา พร้อมสือ่สารให้ทกุคนยดึมัน่และปฏิบตัิ

อยา่งตอ่เน่ืองทําให้ปีท่ีผา่นมา เราได้รับการประเมินตามโครงการสาํรวจการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน

อยูใ่นระดบัดีเลิศ (5 ดาว) ได้รับคะแนนการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 100 คะแนนเต็มจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

ด้านการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ยงัคงร่วมเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 

(ทกุบริษัทในกลุม่ธนชาตร่วมเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตมาตัง้แต่

ปี 2557) 

ด้านการดแูลสงัคมและสิง่แวดล้อม เราสานตอ่การอนรัุกษ์พลงังานและใช้ทรัพยากรอย่างมีคณุค่า จดัทํา

สือ่ให้ความรู้ในการใช้เงินและออมเงินอยา่งถกูวิธี เพ่ือวางรากฐานให้สงัคมมีความมัน่คงทางการเงินในระยะยาว และ

ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมอยา่งตอ่เน่ืองในหลาย ๆ ด้าน แม้การแขง่ขนัของธนาคารพาณิชย์ในยคุดิจิทลัเบือ้งหน้าจะเต็ม

ไปด้วยความท้าทาย แต่ Focus ท่ีแน่วแน่ของผู้บริหารและคนธนชาตจะนําเราตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้า 

และผู้ ถือหุ้นพร้อมปรับตวัทนัทกุการเปลีย่นแปลง” 

สาํหรับวาระนีท้กุทา่นก็ได้รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ แล้ว และเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นการเสนอ

เพ่ือทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซกัถาม ขอให้ผู้ ถือหุ้นรวบรวมไว้เพ่ือ

เสนอในวาระตอ่ ๆ ไป  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้ นําเสนอ

ในวาระนี ้

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระท่ี 3 บริษัทฯ ขอนําเสนอรายงานงบแสดงฐานะ

การเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านวีดิทศัน์ความยาวประมาณ 6 นาที เพ่ืออธิบาย

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงินนีไ้ด้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั ซึ่งได้แสดง

ความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไข 

ภาพรวม ณ ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมขยายตวัเพ่ิมขึน้จากปีก่อน และมีกําไรสทุธิ

ตามงบการเงินรวมเพ่ิมขึน้  ซึ่งแสดงถึงผลการดําเนินงานท่ีดีของกลุ่มธนชาต ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี  

2561 (ในรูปแบบ QR Code) ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ 

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

“คณะกรรมการขอนําเสนอแก่ท่ีประชมุเพ่ือการพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) ซึ่งได้

ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว โดยผลการตรวจสอบผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข 

งบการเงินรวมสะท้อนถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในกลุม่ธนชาต ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 

ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว 
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การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ด้านสนิทรัพย์ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวม จํานวน 1,060,929 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 35,404 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.5 รายการท่ีสาํคญั ได้แก่ 

• เงินลงทนุสทุธิ จํานวน 170,437 ล้านบาท ลดลง  8,266 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.6 

• เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้จํานวน 754,613 ล้านบาท เพ่ิมขึน้  41,852 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.9 

จากการเติบโตของสนิเช่ือรายยอ่ย และสนิเช่ือ SME โดยเฉพาะสินเช่ือเช่าซือ้ท่ีปรับตวัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ตามภาวะ

ตลาดรถยนต์ท่ีปรับตวัดีขึน้ 

ด้านหนีส้นิและสว่นของเจ้าของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2561 จํานวน 923,011 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 

27,556 ล้านบาท  หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.1 รายการท่ีสาํคญั ได้แก่ 

• เงินรับฝาก จํานวน 751,917 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 35,826 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.0 สว่นใหญ่

เป็นการเพ่ิมขึน้ของเงินฝากออมทรัพย์ 

• ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม จํานวน 55,013 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 3,417 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

6.6 สว่นใหญ่เป็นการเสนอขายตราสารหนีข้องบริษัทยอ่ยของธนาคารธนชาต 

ส่วนของเจ้าของรวม จํานวน 137,918 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 7,848 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ 

ร้อยละ 6.0  ส่วนใหญ่เกิดจากกําไรจากการดําเนินงานส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ  จํานวน 7,839 ล้านบาท ในขณะท่ีมี 

การจ่ายเงินปันผล จํานวน 2,680 ล้านบาท และสว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุเพ่ิมขึน้ 4,133 ล้านบาท 

การพิจารณางบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิตามงบการเงินรวม จํานวน 15,806 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี

ก่อน 1,465 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.2 โดยเป็นกําไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ จํานวน 7,839 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 838 

ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.0 รายการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญั มีดงันี ้

1. รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบีย้สทุธิจํานวน 30,767 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 1,597 

ล้านบาท  หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.5  เมื่อเทียบกบัปีก่อน สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตของสนิเช่ือเช่าซือ้ 

2. รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้ จํานวน 13,408 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 6  

ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.04 รายการท่ีสาํคญั ได้แก่ 

• รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ จํานวน 6,658 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 768 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 13.0  สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของค่าธรรมเนียมจากการจัดการกองทุน และค่านายหน้าจากการเป็น

ตวัแทนขายประกนัภยั/ประกนัชีวิต 
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• รายได้จากการรับประกันภยั/ประกันชีวิตสทุธิ จํานวน 2,808 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 203 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.8 

• รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน จํานวน 3,942 ล้านบาท ลดลง 965 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 

19.7  สว่นใหญ่เกิดจากกําไรสทุธิจากเงินลงทนุลดลงจํานวน 1,449 ล้านบาท จากการปรับพอร์ตเงินลงทนุให้เหมาะสม

ตามภาวะตลาดการเงินท่ีผนัผวน 

3. คา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ จํานวน 20,979 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 143 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ 

ร้อยละ 0.7 

4. คา่ใช้จ่ายหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยคา่ 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยค่า จํานวน 

4,785 ล้านบาท ลดลง 1,451 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.3  จากการบริหารคณุภาพหนีอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

5. ภาษีเงินได้ 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้จํานวน 2,605 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,446 ล้านบาท 

เน่ืองจากสทิธิประโยชน์ทางภาษีของธนาคารธนชาตได้หมดไปตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2561 

จากความมุง่มัน่ท่ีแนว่แนต่อ่เป้าหมายความสาํเร็จ (Focus for Achievement) ของทกุบริษัท ภายใต้กลุม่

ธุรกิจทางการเงินของธนชาต ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมัน่คง  

ผลการดําเนินงานปี 2561 ของบริษัทยอ่ยท่ีสาํคญั ดงัแสดงหน้าจอ 

ตารางแสดงผลการดาํเนินงานปี 2561 และปี 2560 ของบริษัทยอ่ยท่ีสาํคญั 

(หน่วย: ล้านบาท) 

บริษัทย่อย 

สัดส่วนการถือหุ้น 

ทางตรง/ทางอ้อม 

(ร้อยละ) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

สําหรับปี 

2561 2560 

ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน)    

 งบการเงินรวม *  14,703 13,810 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 50.96 13,911 13,135 

 บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 50.96 1,042 1,051 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 50.96 593 609 

 บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากดั 50.96 237 210  

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั 38.22 654 426 

 บริษัท ราชธานีลิสซิง่ จํากดั (มหาชน) 33.22 1,641 1,126  

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จาํกัด 100.00 14 24 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากัด 83.44 201 45 

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จาํกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      51.00 (63) 30 

หมายเหตุ * เฉพาะสว่นของธนาคารธนชาต 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 

หน้า 8 จาก 18 

ขอให้ผู้ ถือหุ้ นได้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2561  ตามรายละเอียดในรายงานประจําปีท่ีอยูใ่นมือทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว” 

ภายหลงัจากการนําเสนอวีดิทศัน์ คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วีดิทศัน์ท่ีได้นําเสนอ

ผ่านไปนัน้ ได้อธิบายฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ในปี 2561 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยู่ใน

รายงานประจําปีกับสรุปงบการเงิน การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการประจําปี 2561 ท่ีส่งให้กับผู้ ถือหุ้น 

ทกุทา่นแล้ว  

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระนีจ้ะมีผู้ สอบบัญชี 

จากสํานกังานสอบบญัชีของบริษัทฯ ช่วยตอบคําถามให้แก่ผู้ ถือหุ้นด้วย ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น 

แตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 

เห็นด้วย 624,903,436 

ไมเ่ห็นด้วย 0 
งดออกเสยีง 8,405,925 

บตัรเสยี 0 

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วยให้อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 และจ่ายเงนิปันผล 

ประธานที่ประชุม ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีได้ชีแ้จงให้

ท่านผู้ ถือหุ้นทราบในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ไปแล้วนัน้ และจากข้อมูลท่ีแสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม 

โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิตามงบเฉพาะกิจการ จํานวน 3,316,438,710.84 บาท และกําไรสทุธิส่วนท่ีเป็น 

ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จํานวน 7,839,427,861.93 บาท ซึง่คณะกรรมการได้อนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

หุ้นละ 1.00 บาท  โดยมีทนุสาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจดัสรรเป็นทนุสํารอง

ตามกฎหมายเพ่ิมเติม ซึง่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา ดงันี ้

1. รับทราบการไมจ่ดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปี 2561 เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย 

2. อนมุตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัและผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ 

หุ้นละ 2.60 บาท  แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 

1.00 บาท ดังนัน้ คงเหลือเงินปันผลท่ีบริษัทฯ ต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท เป็นจํานวนเงินท่ีอนุมัติจ่าย 

1,833,060,324.80 บาท  ทัง้นี ้เงินท่ีจ่ายปันผลนํามาจากกําไรสะสมท่ีเสยีภาษี ดงันี ้

• จํานวนหุ้นละ 0.056 บาท จ่ายจากกําไรสะสมท่ีเสยีภาษีในอตัราร้อยละ 30 

• จํานวนหุ้นละ 0.331 บาท จ่ายจากกําไรสะสมท่ีเสยีภาษีในอตัราร้อยละ 25 

• จํานวนหุ้นละ 1.213 บาท จ่ายจากกําไรสะสมท่ีเสยีภาษีในอตัราร้อยละ 23 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 

หน้า 9 จาก 18 

เ งินปันผลท่ีอนุมัติจ่ายของปี 2561 ทัง้สิน้หุ้ นละ 2.60 บาท รวมเป็นจํานวนเงินท่ีอนุมัติจ่าย 

2,998,190,027.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.40 ของกําไรสุทธิปี 2561 จากผลการดําเนินงานตามงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  และร้อยละ 38.25 จากผลการดําเนินงานส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม  สําหรับสถิติ 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานปี 2559 ถึง 2561 ก็ได้จดัทําตารางเปรียบเทียบให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน

ได้พิจารณาแล้ว ดงัท่ีปรากฏในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุหน้าท่ี 4 

หากได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว ก็จะกําหนดวนัท่ีผู้ ถือหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 

ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

จากนัน้ ประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / 

แสดงความเห็น ดงันี ้

คุณพิทักษ์  เนตรเพชราชัย  (ผู้ถอืหุ้น) 

สอบถามเร่ืองเก่ียวกับการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

(“ธนาคารทหารไทย”) 

ประธานที่ประชุม 

สาํหรับเร่ืองเก่ียวกบัการรวมกิจการนี ้ทางคณะกรรมการได้เตรียมท่ีจะรายงานให้ท่ีประชุมรับทราบเป็น

การเฉพาะ โดยจะขออนญุาตรายงานและตอบข้อซกัถามในวาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืน ๆ 

หลงัจากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติวาระที่ 4 มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 
เห็นด้วย 633,317,641 

ไมเ่ห็นด้วย 0 

งดออกเสยีง 102,125 
บตัรเสยี 0 

มติ ท่ีประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 เป็นทุนสํารอง 

ตามกฎหมาย และมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิจ่ายเงินปันผล

จากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 2.60 บาท โดยคงเหลือเงินปันผลท่ีต้องจ่ายอีกในอตัราหุ้นละ 

1.60 บาท และให้ดําเนินการจ่ายเงินปันผลตามกําหนดการท่ีเสนอ 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2562 และอนุมัติ

เงนิบาํเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณธีรพจน์  วัชราภัย  ประธานกรรมการสรรหา กําหนด

คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี ้



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 
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คุณธีรพจน์  วัชราภยั  เรียนแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ในปี 2561 ได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีได้จ่ายให้แก่กรรมการ

บริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ตามอตัราท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 มีจํานวนเงินรวมท่ี

จ่ายในปี 2561 ดงันี ้

• ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รวมจํานวนท่ีจ่าย 9,553,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามจํานวนครัง้ท่ี

กรรมการเข้าร่วมประชมุ 

• คา่ตอบแทนท่ีจ่ายแก่คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน ๆ ทกุคณะรวมจํานวนท่ีจ่าย 4,487,666.67 บาท 

• ตารางแสดงอตัราคา่ตอบแทนท่ีจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ทกุคณะท่ีจ่าย

ในปี 2561 และท่ีจ่ายในปัจจบุนั รายละเอียดปรากฏในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ หน้าท่ี 5 

สว่นค่าตอบแทนกรรมการรายบคุคลท่ีจ่ายในปี 2561 ดไูด้จากรายงานประจําปีหน้าท่ี 90 ถึงหน้าท่ี 91 

ซึง่เป็นการรายงานเพ่ือทราบไมม่ีการลงมติ และนอกเหนือจากคา่ตอบแทนท่ีได้รายงานไปแล้วนัน้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่าย

คา่ตอบแทน และ/หรือ สทิธิประโยชน์อ่ืนใดในลกัษณะท่ีมิใช่คา่ตอบแทนตามปกติให้แก่กรรมการ 

สําหรับในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาทบทวน

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ยตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1. คา่ตอบแทนแตล่ะคนจะต้องสะท้อนภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

2. มีการพิจารณาเปรียบเทียบคา่ตอบแทนในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยนําข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนหมวดธุรกิจธนาคารท่ีรวบรวมโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทน ดงันี ้

1. อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ดงันี ้

 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ขออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีจ่ายในปัจจบุนั ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(ต่อครัง้ : คน) 

ประธาน 120,000 60,000 

กรรมการ 60,000 30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีจ่ายในปัจจบุนั ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(ต่อครัง้ : คน) 

ประธาน 60,000 30,000 

กรรมการ 40,000 20,000 

 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล 

ขออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีจ่ายในปัจจบุนั ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(ต่อครัง้ : คน) 

ประธาน 30,000 20,000 

กรรมการ 20,000 15,000 

คณะกรรมการกาํกับความเสี่ยง 

ขออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีจ่ายในปัจจบุนั ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(ต่อครัง้ : คน) 

ประธาน 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

ทกุคณะ และให้คงอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในอตัรานีไ้ว้จนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

2. อนมุตัิการจดัสรรเงินบําเหน็จแก่กรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ในอตัราร้อยละ 1 

ของเงินปันผลท่ีอนุมตัิจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้กําหนดไว้ โดยให้คณะกรรมการ 

บริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณาจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยปีนีเ้ งินปันผลท่ีอนุมัติจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้ นรวมเป็น 

จํานวนเงิน 2,998,190,027.80 บาท ดงันัน้ จํานวนเงินบําเหน็จท่ีขอเสนอจ่ายแก่กรรมการทัง้คณะ จึงเป็นเงินจํานวน 

29,981,900.28 บาท รายละเอียดของการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการจากผลการดําเนินงานปี 2559-2561 ปรากฏใน

หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุหน้าท่ี 5 โดยปีท่ีแสดงในเอกสารเป็นปีผลการดําเนินงาน 

หลงัจากนัน้ คุณธีรพจน์  วชัราภยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไมม่ีผู้ ถือหุ้น

ซกัถาม / แสดงความคิดเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ โดยใช้บตัรท่ีระบวุาระท่ี 5.1 และวาระท่ี 5.2 ดงันี ้

1. ขออนมุตัิค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2562 ตามท่ีเสนอ 

โดยใช้บตัรลงคะแนนวาระท่ี 5.1 

2. ขออนุมตัิจ่ายเงินบําเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ในจํานวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลท่ีอนุมตัิจ่ายแก่ 

ผู้ ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยใช้บัตรลงคะแนน 

วาระท่ี 5.2 

ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 

เห็นด้วย 633,293,040 
ไมเ่ห็นด้วย 109,221 

งดออกเสยีง 121,725 
บตัรเสยี 0 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 
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มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุ อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี 2562 

ผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 

เห็นด้วย 531,174,668 
ไมเ่ห็นด้วย 99,536,693 

งดออกเสยีง 2,812,625 
บตัรเสยี 0 

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุ อนมุตัิการจดัสรรเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอตัราร้อยละ 1 ของเงินปันผลท่ีอนมุตัิจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น โดยให้

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินการจดัสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานที่ประชุม แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ วาระนีเ้ป็นการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ โดยขอให้ คุณธีรพจน์  วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดในวาระนี ้

คุณธีรพจน์  วัชราภัย  เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า สําหรับกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 มีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายบนัเทิง  ตนัติวิท ประธานกรรมการ  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

2. นายวิชิต  ญาณอมร กรรมการ  กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

 และกรรมการกํากบัความเสีย่ง  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

3. นายปริญญา  หอมเอนก กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการกํากับความเสี่ยง  

  (กรรมการอิสระ) 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี ้ จึงใคร่ขอเชิญบคุคลท่ีถกูเสนอช่ือรับแต่งตัง้

เป็นกรรมการทัง้ 3 ท่าน ออกจากท่ีประชุมเป็นการชัว่คราว หลงัจากนัน้บคุคลท่ีถกูเสนอช่ือรับแต่งตัง้เป็นกรรมการทัง้ 

3 ทา่น ได้ออกจากห้องประชมุ 

คุณธีรพจน์  วัชราภัย  เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า การสรรหาหรือเสนอแนะผู้ ท่ีจะเข้ารับตําแหน่ง 

แทนกรรมการท่ีครบวาระนี ้นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ พิจารณาแล้ว คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยงัได้เปิดโอกาส 

ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม ท่ีจะเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมครัง้นี ้ผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 แตป่รากฏวา่

เมื่อพ้นกําหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเข้ามา ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหา กําหนด

คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงได้พิจารณาสรรหาบคุคลเพ่ือเสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการ

บริษัทฯ ท่ีออกตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความรู้ 

http://www.thanachart.co.th/
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ความสามารถ และคณุสมบตัิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยสาํหรับกรรมการท่ีออกตามวาระได้พิจารณาถึงผลการปฏิบตัิหน้าท่ี

ท่ีผา่นมาและการเข้าร่วมประชมุด้วย มีมตเิสนอบคุคล 3 ทา่น ให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณามีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กําหนด

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอบุคคลทัง้ 3 ท่าน ให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยทัง้ 3 ท่าน 

ได้รับความเห็นชอบการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ จาก ธปท. แล้ว ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลประวัติ

โดยสงัเขปของบคุคลทัง้ 3 ท่าน ได้จากหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมตัง้แต่หน้าท่ี 35 ถึงหน้าท่ี 40 หรือตามท่ีแสดงบน

จอภาพ 

หลงัจากนัน้ คณุธีรพจน์  วชัราภยั  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้น

ซกัถาม / แสดงความคิดเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

คุณธีรพจน์  วัชราภยั แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ในวาระนีเ้พ่ือความโปร่งใสในการลงมตจิึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ

แยกเป็นรายบคุคล โดยให้ใช้บตัรท่ีระบ ุวาระท่ี 6.1 ถึงวาระท่ี 6.3 ท่ีระบช่ืุอกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

6.1 นายบนัเทิง  ตนัติวิท 

6.2 นายวิชิต  ญาณอมร 

6.3 นายปริญญา  หอมเอนก 

จากนัน้ คณุธีรพจน์  วชัราภยั  ได้เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ท่ีได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราวกลบั

เข้าท่ีประชมุเพ่ือดําเนินการในวาระตอ่ไป 

มีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยให้แตง่ตัง้บคุคลท่ีคณะกรรมการเสนอช่ือทัง้ 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยแยกการ

ลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคลจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของท่ีประชมุ ดงันี ้

ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นายบันเทิง  ตันติวิท  มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 
เห็นด้วย 520,260,941 

ไมเ่ห็นด้วย 87,042,477 
งดออกเสยีง 26,223,325 

บตัรเสยี 0 

ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นายวิชิต  ญาณอมร  มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 

เห็นด้วย 520,359,044 
ไมเ่ห็นด้วย 86,944,374 

งดออกเสยีง 26,223,325 
บตัรเสยี 0 
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ผลการลงมติวาระที่ 6.3 นายปริญญา  หอมเอนก  มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 
เห็นด้วย 606,919,318 

ไมเ่ห็นด้วย 384,100 
งดออกเสยีง 26,223,325 

บตัรเสยี 0 

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตัง้

บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอช่ือทัง้ 3 ทา่น เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2562 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น 

ผู้ นําเสนอในวาระนี ้

คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 ซึ่งกําหนดค่าสอบบญัชีให้เป็นจํานวนเงิน 950,000 

บาท  โดยสําหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานําเสนอผู้สอบบญัชี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้

พิจารณาความเห็นของกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี

จากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั มีรายนาม ดงันี ้

1. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 

2. นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

3. นางสาววรรณวิไล  เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2562 โดยกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 950,000 บาท 

หลังจากได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ รวมทัง้ความเหมาะสมของปริมาณงานแล้ว 

มีความเห็นว่า บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นสํานกังานท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีผลการปฏิบตัิงานเป็นท่ียอมรับ

โดยทั่วไปทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่ในระดับสากล มีบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความชํานาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจ

ตา่ง ๆ ของบริษัทในกลุม่ธนชาตเป็นอยา่งดี ตลอดจนมีการให้บริการ และการให้คําปรึกษากบับริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 

เป็นอยา่งดีตลอดมา 

สําหรับค่าสอบบญัชีท่ีเสนอเข้ามาในปี 2562 นี ้ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผู้สอบบัญชีทัง้ 3 ท่าน 

รวมถึงบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั ไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั

บริษัทฯ แต่อย่างใด และผู้สอบบญัชีท่ีเสนอได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. แล้ว โดยอตัราค่าสอบบญัชีของปี 2562 

จํานวน 950,000 บาท ซึง่เทา่กบัคา่สอบบญัชีในปี 2561 

สําหรับรายละเอียดประวตัิผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน และข้อมูลอ่ืน ๆ ปรากฏอยู่ในเล่มหนงัสือบอกกล่าว 

เชิญประชมุ หน้าท่ี 42 ถึงหน้าท่ี 44 
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หลังจากนัน้ คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มี 

ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติในวาระที่ 7  มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 

เห็นด้วย 623,373,766 
ไมเ่ห็นด้วย 10,200,500 

งดออกเสยีง 126,025 
บตัรเสยี 0 

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

1. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 

2. นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

3. นางสาววรรณวิไล  เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

และกําหนดคา่สอบบญัชี ประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 950,000 บาท 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้ จัดการใหญ่  รายงาน

เพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบกรณีเก่ียวกับการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต กับธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย”) ตามท่ีมีผู้ ถือหุ้นได้สอบถาม 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งต่อท่ีประชุม เร่ืองการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคาร 

ทหารไทย รายละเอียดตามท่ีบริษัทฯ ได้มีการแจ้งสารสนเทศเปิดเผยข้อมลูผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง แจ้งการลงนามในบนัทกึข้อตกลงแบบไมม่ีผลผกูพนัทางกฎหมาย เก่ียวกบัการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต 

กบัธนาคารทหารไทย เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและคําถามต่าง ๆ ได้ โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความเห็น 

ดงันี ้

ประธานที่ประชุม 

สําหรับคําถามของผู้ ถือหุ้ นท่ีได้สอบถาม เร่ืองการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคาร 

ทหารไทย ในวาระท่ี 4 ขอชีแ้จงในแตล่ะคําถาม ดงันี ้

1. ราคาหุ้นของบริษัทฯ กบัธนาคารทหารไทย คิดเป็นก่ีหุ้นแลกกบัก่ีหุ้น 

ชีแ้จงว่า ไม่ได้มีการแลกหุ้น ซึ่งการรวมกิจการไม่เก่ียวกบับริษัทฯ โดยตรง โดยเป็นการรวมกิจการ

ระหว่างธนาคารธนชาต กบัธนาคารทหารไทย อีกทัง้ยงัมีความไม่แน่นอน ยงัคงต้องศึกษาข้อมลูในรายละเอียดและ 

ต้องมีการเจรจากนัในอีกหลายประเด็น วิธีการท่ีจะใช้ก็คือ ธนาคารทหารไทยจะมีการเพ่ิมทนุให้เพียงพอแล้วจะเสนอ 

ซือ้หุ้นธนาคารธนชาตจากผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทกุราย ซึง่หมายรวมถึงหุ้นจากบริษัทฯ ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย 
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(“สโกเทียแบงก์”) และจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยทัง้หมด 700 กว่าราย ในราคาจํานวนหนึ่ง ขณะเดียวกนัธนาคารทหารไทย 

จะเสนอขายหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นของธนาคารธนชาต สว่นจํานวนและราคาท่ีแน่นอนอยู่ในระหว่างการพิจารณาข้อมลูและ

ประเมินกนัอยู ่ซึง่ตอนนีอ้ยูร่ะหวา่งทําการตรวจสอบทรัพย์สนิและหนีส้นิ (Due Diligence) 

2. กําไรท่ีได้จากการรวมกิจการจะนําไปทําอะไรบ้าง และจะมีการจ่ายปันผลหรือไม่ 

กําไรท่ีได้นัน้จะนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายทาง คือ อาจจะมีการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมขึน้ หรือซือ้หุ้นคืน

เพ่ิมขึน้ หรือเอาไปลงทนุอยา่งอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดี ซึง่เป็นเร่ืองท่ีต้องพิจารณาตอ่ไปในอนาคต 

3. เร่ืองวฒันธรรมองค์กรของทัง้ 2 ธนาคาร ท่ีมีความแตกตา่งกนั และเร่ืองการจดัสรรผู้บริหาร จะมีการ

ดําเนินการอยา่งไรบ้าง โดยเร่ืองนีข้อให้คณุสมเจตน์  หมูศ่ิริเลศิ เป็นผู้ตอบคําถาม 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 

ชีแ้จงว่า เร่ืองผู้บริหาร มี 2 ระดบั ได้แก่  1) บริษัทฯ จะมีตวัแทนไปร่วมบริหารในระดบัคณะกรรมการ 

และคณะกรรมการชดุยอ่ยของธนาคารทหารไทย ภายหลงัรับโอนกิจการตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยอาจจะมีตวัแทน 2 

ทา่น ซึง่ต้องพิจารณากนัตอ่ไป  2) ระดบัผู้บริหารท่ีจะร่วมในการบริหารกิจการ เป็นเร่ืองท่ีต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

เพ่ือดคูวามสามารถของผู้บริหารแตล่ะคนวา่เป็นอยา่งไร มีความจําเป็นท่ีต้องมีผู้บริหารในระดบัตา่ง ๆ มากน้อยแค่ไหน 

และผู้ใดท่ีเหมาะสม ซึง่เป็นเร่ืองท่ีต้องบริหารจดัการตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม ไมไ่ด้เป็นเร่ืองท่ีเกินความคาดหมายเพราะกลุม่

ธนชาตดแูลและดําเนินการเร่ืองนีม้าโดยตลอด มัน่ใจว่าความสามารถของผู้บริหารของทัง้ 2 ธนาคาร จะสามารถดแูล

พนกังานทัง้หมดในทกุระดบัได้อยา่งเป็นธรรม อีกทัง้ การรวมกิจการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบคุคล จะสร้าง

ประโยชน์ในการให้บริการท่ีดีขึน้แก่ลกูค้า จะนํามาซึง่ผลตอบแทนท่ีดีขึน้แก่ผู้ ถือหุ้นด้วย 

ประธานที่ประชุม 

ขอขยายความเพ่ิมเติมในส่วนท่ีคุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ ชีแ้จงว่า การเข้าร่วมบริหารในระดับสูงนัน้ 

หมายถึงระดบัคณะกรรมการ โดยคาดว่าจํานวนกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทฯ จะเท่ากบัจํานวนกรรมการท่ี ING 

Bank N.V. แหง่ประเทศเนเธอร์แลนด์ (“ING”) และกระทรวงการคลงั สง่เข้ามาเป็นตวัแทน ซึ่งทัง้ 3 รายนี ้จะถือหุ้นใน

ธนาคารภายหลงัรวมกิจการในจํานวนใกล้เคียงกนั ซึ่งบริษัทฯ จะถือหุ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20 เพ่ือท่ีจะสามารถนํากําไร

ของธนาคารใหมเ่ข้ามาเป็นกําไรของบริษัทฯ ได้ ตามวิธี Equity Accounting ไม่ใช่มีรายได้จากเงินปันผลรับเพียงอย่าง

เดียว 

สาํหรับประเด็นเร่ืองท่ีทัง้ 2 ธนาคาร มีอตัราค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนแก่พนกังานท่ีแตกต่าง

กนั จะมีปัญหาในการรวมกิจการหรือไม่นัน้ เป็นเร่ืองท่ีจะต้องพิจารณา แต่คาดว่าไม่มีประเด็นท่ีน่าเป็นห่วง สามารถ

บริหารจดัการได้ 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 

เรียนเพ่ิมเติมวา่ ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่ง Due Diligence โดยรอข้อมลูการจ่ายค่าตอบแทนพนกังานของแต่ละ

ธนาคารอยู ่ซึง่หลกัการคือจะช่วยกนัดแูลรักษาผลประโยชน์ของพนกังาน 
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คุณพิทักษ์  เนตรเพชราชัย  (ผู้ถอืหุ้น) 

ขอความชดัเจนประเด็นเร่ืองการเป็นนายหน้าประกนัชีวติ ท่ีทัง้ 2 ธนาคารตา่งก็มสีญัญากบับริษัทประกนั

ชีวิตคนละแหง่ อตัราคา่คอมมิชชัน่ท่ีได้รับจะแตกตา่งกนัหรือไม ่หรือพนกังานจะต้องขายประกนัชีวิตของทัง้ 2 แหง่ 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์ 

เรียนชีแ้จงว่า ธนาคารภายหลงัรวมกิจการ จะเป็นนายหน้าให้กบับริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียว ซึ่ง

จะต้องพิจารณากนัตอ่ไป 

คุณพิทักษ์  เนตรเพชราชัย  (ผู้ถอืหุ้น) 

สอบถามวา่ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารภายหลงัการรวมกิจการจะเป็นอยา่งไร 

ประธานที่ประชุม 

เร่ืองนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารภายหลงัรวมกิจการ ได้มีการตกลงกันในเบือ้งต้นแล้ว โดย

บริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลตามสดัสว่นการถือหุ้น 

คุณพิทักษ์  เนตรเพชราชัย  (ผู้ถอืหุ้น) 

บริษัทประกนัชีวิตท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นร่วมกบับริษัท เอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน) (“เอ็มบีเค”) ปัจจุบนัผลการ

ดําเนินธุรกิจเป็นอยา่งไร มีการประกอบธุรกิจเพ่ิมเติมหรือไม ่

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์ 

เรียนชีแ้จงวา่สาํหรับบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) (“เอ็มบีเค ไลฟ์”) ปัจจบุนัมีรายได้

จากการรับประกันประมาณ 1,000 ล้านบาท ตอนนีค้่อย ๆ เติบโต ซึ่ง เอ็มบีเค ไลฟ์ ไม่ได้ใช้ Network ของธนาคาร 

ธนชาตและบริษัทย่อยของธนาคารธนชาตเลย โดยได้มีการจดัตัง้บริษัทนายหน้าประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยัของ

ตวัเองคือ บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จํากดั (“ทีเอ็ม โบรคเกอร์”) ซึ่งขณะนีม้ีจํานวน Agent ประมาณ 2,000 คน แล้ว ซึ่ง

คงจะต้องใช้วลาในการขยายธุรกิจ 

คุณกิตต ิ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  (ผู้ถอืหุ้น) 

ได้ทราบข้อมลูจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของธนาคารทหารไทยว่าภายหลงัการรวมกิจการจะมีผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่แบง่เป็น 4 กลุม่ ขอทราบความชดัเจนในเร่ืองนี ้

ประธานที่ประชุม 

เรียนแจ้งว่า ในท้ายท่ีสดุแล้ว จะมี 3 ราย ได้แก่  1) ING  2) บริษัทฯ และ  3) กระทรวงการคลงั สําหรับ 

สโกเทียแบงก์ เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทนุซึ่งจะย้ายการลงทนุไปยงัภมูิภาคแถบลาตินอเมริกาและ

แคริเบียน ดงันัน้ คงจะลดสดัสว่นการถือหุ้นและจะไมเ่ข้ามาร่วมในการบริหาร 
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นอกจากนีไ้มม่ีผู้ เสนอเร่ืองอ่ืนใดเข้าสูก่ารพิจารณา ประธานท่ีประชมุจึงกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา    16.10    นาฬิกา 

ลงช่ือ              นายบันเทิง  ตันติวิท            ประธานท่ีประชมุ 

 (               นายบนัเทิง  ตนัติวิท               ) 

ลงช่ือ           นายภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง          ผู้จดบนัทกึการประชมุ 

 (             นายภาณพุนัธ์ุ  ตวงทอง           ) 


