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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3  โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงคอ็ก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล 
เลขที่ 61 ถนนวิทย ุแขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา 
 

 องค์ประชุม ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง จ านวน 83 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 11,113,021 
หุ้น  และผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จ านวน 1,055 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 572,002,202 หุ้น รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 1,138 
ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 583,115,223 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.0472 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจ านวน 
1,165,129,703 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ทัง้นี ้ทุนธนชาตมีหุ้นที่ถืออยู่จากการซือ้หุ้นคืน (Treasury Stock) จ านวน 
116,512,970 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งหุ้นจ านวนดงักลา่วไม่ได้
น ามาลงทะเบียน และไมน่บัเป็นองค์ประชมุ รวมทัง้ไมม่ีสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี  ้

 กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายบนัเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการ  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
2. นายศภุเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร) 
3. นางศิริเพ็ญ สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล  (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
4. นายธีรพจน์ วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

และกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร) 

5. 
 
6. 

นางสาลนิี  วงัตาล 
 
ดร.ธนชาติ นุม่นนท์ 

กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการก ากับความเสี่ยง  (กรรมการ
อิสระ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
ประธานกรรมการก ากับความเสี่ยง  (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ 
ไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

7. นายวิชิต  ญาณอมร กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  และ
กรรมการก ากบัความเสีย่ง  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

8. นางสาวสวุรรณภา สวุรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 
9. นายสมเจตน์ หมูศ่ิริเลศิ กรรมการบริหาร  กรรมการก ากับความเสี่ยง   และกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

 เปิดประชุม  นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม 
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อเวลา 10.00 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยพิจารณาเรียงตาม
ระเบียบวาระการประชมุ ดงัรายละเอียดในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุที่ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว  
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โดย ประธานที่ประชุม แต่งตัง้ให้  คุณภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง  เลขานกุารบริษัท เป็นผู้จดบนัทึกการประชุม 
หลงัจากนัน้ขอให้เลขานกุารบริษัทกลา่วแนะน ากรรมการบริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และผู้บริหาร 
ตลอดจนชีแ้จงรายละเอียดวิธีการด าเนินการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

เลขานุการบริษัท  เรียนชีแ้จงว่าด้วยปัจจุบนัอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 
และการประชมุต้องมีมาตรการตามที่ทางการก าหนด  จึงขอแจ้งมาตรการท่ีส าคญัส าหรับในห้องประชมุ ดงันี  ้

 สวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาที่อยูภ่ายในพืน้ท่ีจดัประชมุ 

 ขอความร่วมมือนัง่ในต าแหนง่เดิมตลอดเวลาที่อยูใ่นห้องประชมุ 

 ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่จดับริการไว้ตามจดุตา่ง ๆ 

 งดรับประทานอาหารภายในห้องประชมุและพืน้ท่ีจดัประชมุทัง้หมด 

 กรณีมีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ ขอความกรุณาออกนอกพืน้ท่ีจดัประชมุ 

 ในการสอบถามในที่ประชุม กรุณาเขียนค าถามในกระดาษที่เตรียมไว้ให้พร้อมระบช่ืุอและนามสกุล หรือ 
สอบถามผา่นไมโครโฟน ณ ต าแหนง่ที่จดัไว้ให้เทา่นัน้ บริษัทฯ ไมม่ีการจดัไมโครโฟนสง่ให้ผู้ ถือหุ้น ณ ที่นัง่ 

 บริษัทฯ จะขอตอบค าถามเฉพาะเร่ืองที่เก่ียวกบัการลงมติเทา่นัน้เพื่อลดเวลาในการรวมคนจ านวนมากใน
พืน้ท่ีเดียวกนั 

โดยในการประชุมครัง้นี ้กรรมการบริษัทฯ ทัง้ 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทกุท่าน (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
100 ของกรรมการทัง้หมด) รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการก ากับความเสี่ยง  ซึ่งได้แนะน ากรรมการบริษัทฯ เป็น
รายบุคคล ทัง้นี ้ดร.ธนชาติ  นุ่มนนท์ และคุณสาลินี  วังตาล ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการใน
คณะกรรมการชดุยอ่ย แทนคณุธีรนนัท์  ศรีหงส์ และคณุปริญญา  หอมเอนก ตามล าดบั มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 
2563  

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้นี ไ้ด้มีผู้ บริหารของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วย  ดังนี ้ 1) คุณก าธร 
ตนัติศิริวฒัน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายการเงิน  2) คณุธนวรรณ  ฑีฆาอตุมากร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงาน
ตรวจสอบ  3) คณุญาดา  ไทยป่ินณรงค์  ผู้อ านวยการอาวุโส สายงานสนบัสนุนธุรกิจ และ 4) คุณวชัระ  เพิ่มพิทกัษ์  
ผู้อ านวยการอาวโุส  สายงานธุรกิจ 

เลขานุการบริษัท เรียนชีแ้จงว่า ในวนันีค้ณุสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชี จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
ที่ท าการสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ก็ได้เข้าร่วมประชุมในครัง้นีด้้วย ดังนัน้ หากในระหว่างการประชุม 
ท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์จะให้กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือผู้สอบบญัชีตอบชีแ้จงข้อสอบถามในวาระที่เก่ียวข้องก็สามารถ
ด าเนินการได้ 

หลงัจากนัน้ ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ของโรงแรมเรียนชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงเส้นทางหนีไฟกรณีที่เกิดเหตฉุกุเฉิน
หรือเพลงิไหม้เพื่อความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้น  
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ตอ่จากนีข้อเชิญผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน  เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นีด้้วย โดยคณุสสิมา  
ทวีสกุลชัย (ผู้ ถือหุ้ นรายย่อย) อาสาเป็นผู้ ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในครัง้นี  ้และเลขานุการบริษัทได้ชีแ้จง
รายละเอียดวิธีการด าเนินการประชมุให้ทราบ สรุปได้ดงันี ้

 บริษัทฯ ได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนไว้ให้กบัทกุท่านเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติ 
ในการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับจะแบ่งเป็นวาระต่าง ๆ รวมทัง้หมด 9 บัตร  ซึ่งฝ่ายจัดการได้พิมพ์
รายละเอียดไว้ในบตัรแล้ว ส าหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 4 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเท่านัน้จึงไม่มี
บตัรลงคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิมีสทิธิลงคะแนน 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง 

 ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นชีแ้จงหรือค าถาม กรุณาเขียนค าถามลงใน
กระดาษ หรือสอบถามผา่นไมโครโฟน ณ ต าแหนง่ที่จดัไว้ให้เทา่นัน้ เพื่อให้ผู้จดบนัทกึการประชุม ได้บนัทึกรายงานการ
ประชมุได้ถกูต้อง 

 การออกเสยีงลงมติ ส าหรับท่านที่ประสงค์จะใช้สิทธิลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด 
กรุณากรอกมติของท่านพร้อมลงนามไว้ในบตัร เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ เก็บและรวบรวมคะแนน
ดงักลา่ว  บตัรลงคะแนนใดที่มิได้ลงลายมือช่ือในบตัร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บตัรเสีย” โดยบตัรที่ 
งดออกเสียง และบตัรเสีย จะไม่น ามานบัเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้น วาระที่ 5 จะนบัรวมเป็นฐานในการค านวณ
คะแนนเสยีงด้วย 

 ส าหรับทา่นท่ีมีมติ “เห็นด้วย” ไมต้่องสง่บตัรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่มีมติไม่เห็นด้วย 
งดออกเสยีง บตัรเสยี หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระนัน้  ได้จ านวนเท่าใด
จะถือเป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบด้วย ทัง้นี ้รวมถึงคะแนนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นได้แสดงการลงมติในแต่ละวาระไว้อย่าง
ชดัเจนในหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย 

 ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอด าเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน 
เมื่อการรวมคะแนนเป็นท่ีเรียบร้อยก็จะกลบัมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป 

หลงัจากการชีแ้จงดงักล่าวข้างต้น ประธานที่ประชุมจึงขอเข้าสูก่ารพิจารณาตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ 
ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

 ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าส าหรับการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ได้จัดขึน้ 
เมื่อวนัจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ซึ่งรายงานการประชุมดงักล่าวจ าเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง
ร่วมกัน โดยรายละเอียดของร่างรายงานการประชุม ได้จดัพิมพ์ไว้ในเล่มหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้าที่ 10 ถึง
หน้าที ่39 โดยขอเสนอรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว พร้อมสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความประสงค์จะขอแก้ไข
รายงานการประชมุในจดุใดบ้างหรือไม ่หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่มีประเด็นชีแ้จงหรือค าถาม กรุณาเขียนค าถามในกระดาษ
ที่เตรียมไว้ให้พร้อมระบช่ืุอและนามสกลุ หรือสอบถามผา่นไมโครโฟนในต าแหนง่ที่จดัไว้ให้เทา่นัน้ เพื่อให้ผู้จดบนัทกึการ
ประชมุ ได้บนัทกึรายงานการประชมุได้ถกูต้อง 



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
หน้า 4 จาก 21 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดงักลา่ว ประธานที่ประชุมจึง
เสนอให้ที่ประชมุลงมติรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 592,980,249 99.9983 
ไมเ่ห็นด้วย 9,502 0.0016 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2562 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอ
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ที่ผา่นมา ตอ่ที่ประชมุ 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 นี ้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานจาก
คณะกรรมการ ซึ่งได้จดัเตรียมการน าเสนอไว้ในรูปแบบของวีดิทศัน์ ความยาวประมาณ 9 นาที โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ
พิจารณารายละเอียดในรายงานประจ าปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือ
บอกกลา่วเชิญประชมุ 

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

“ลมมรสมุเศรษฐกิจไทยปี 62 ยงัคงโหมกระหน ่า ทัง้การหดตวัของการสง่ออก การขยายตวัที่ชะลอลงของ
การลงทนุภาครัฐ ภาคเอกชน และการบริโภค ท าให้อตัราดอกเบีย้นโยบายถกูปรับลดลง 2 ครัง้ในรอบปี จนลงมาอยู่ที่
ร้อยละ 1.25 ตอ่ปี สนิเช่ือในอตุสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ขยายตวัในอตัราที่ชะลอลง  แต่ด้วยวิสยัทศัน์ของทุนธนชาต 
เราปรับยทุธศาสตร์การด าเนินธุรกิจด้วยการปรับโครงสร้างกลุม่ธนชาต โดยซือ้บริษัทย่อยและเงินลงทนุบางบริษัทจาก
ธนาคารธนชาตมาถือหุ้นโดยตรง และได้ขายหุ้นทัง้หมดของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย เพื่อรวมกิจการของ
ทัง้สองธนาคารเข้าด้วยกัน กลายเป็นธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์เพิ่มขึน้เกือบเท่าตวั พร้อมเข้าไปซือ้หุ้นเพิ่มทุนของ
ธนาคารทหารไทย โดยเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20.12 การปรับยทุธศาสตร์ดงักลา่วถือเป็นการหยัง่รากการเติบโต
เพื่ออนาคต โดยทนุธนชาตจะเป็นหนึง่ในผู้ ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ขึน้ มีความสามารถ
ในการแขง่ขนัเพิ่มขึน้ แข็งแกร่งมากขึน้ อีกทัง้การซือ้บริษัทย่อยและเงินลงทนุบางบริษัทมาจากธนาคารธนชาต เปรียบ
ได้กับการแตกก่ิงก้านการกระจายตวัของแหลง่รายได้ได้ดียิ่งขึน้ สง่ผลให้บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือประมาณ 14 ,000 
ล้านบาท โดยเงินสดสว่นเกินนีไ้ด้จดัสรรไปซือ้หุ้นคืนในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เป็นเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัราหุ้นละ 4.00 บาท 

อีกทัง้มีแผนท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในธุรกิจที่มีความเช่ียวชาญ เช่น ธุรกิจการเงิน และธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับท่านผู้ ถือหุ้น การเติบโตของผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 16 ,760 ล้านบาท เพิ่มขึ น้ร้อยละ 6.04 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก 
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ผลการด าเนินงานของธนาคารธนชาตและบริษัทยอ่ย บวกก าไรจากการขายธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย ซึ่ง
ได้ท ารายการไปเมื่อ 3 ธันวาคม 2562 ก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 10 ,807 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 37.86 จาก 
ปีก่อน คิดเป็นก าไรตอ่หุ้น เทา่กบั 9.43 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 6.74 บาท 

อีกทัง้รากฐานช่ือเสียงที่บริษัทในกลุม่ธนชาตยงัคงหยัง่ลกึในการยอมรับขององค์กรภายนอก ที่แสดงให้
เห็นได้จากรางวลัตา่ง ๆ ที่ได้รับ 

ปี 2563 เต็มไปด้วยขวากหนามต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยงัต้องเจอเมฆฝน
ปัจจยัเสีย่งทัง้ภายในและภายนอก รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบกบัประเทศในวงกว้าง และ
ในทกุมิติ เราจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยทุธ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจให้ทนัต่อ
สถานการณ์ และลดผลกระทบให้น้อยที่สดุ อีกทัง้ในปี 2563 นี ้ธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตก าลงัเร่ิมต้น
กระบวนการรวมกิจการ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้ว่าการรวมกิจการจะเป็นไปด้วยความราบร่ืน และสง่ผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจของทัง้สองธนาคารน้อยที่สดุ สว่นการลงทนุในบริษัทย่อยอื่น ๆ คณะกรรมการบริษัทฯ จะสนบัสนุน
อยา่งเต็มที่ในทกุด้าน ร่วมก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และเพื่อให้
ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายได้รับประโยชน์สงูสดุร่วมกนั 

จากผลการด าเนินธุรกิจปกติ และก าไรจากการขายหุ้นธนาคารธนชาต เพื่อการรวมกิจการธนาคาร  
ธนชาตกบัธนาคารทหารไทย  คณะกรรมการได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 3 ครัง้ รวมเป็นเงินปันผล
จ่ายหุ้นละ 7.00 บาท โดยแบ่งเป็นจ่ายเงินปันผลพิเศษหุ้นละ 4.00 บาท เมื่อเดือนมกราคม 2563 จ่ายเงินปันผลจาก 
ผลประกอบการตามปกติปี 2562 จ านวน 1.20 บาท เมื่อเดือนตลุาคม 2562 และจ านวน 1.80 บาท เมื่อเดือนเมษายน 
2563 ซึง่รวมเป็นเงินปันผลจากการด าเนินธุรกิจปกติรวม 3.00 บาทตอ่หุ้น เพิ่มจากปีก่อนที่ 2.60 บาทตอ่หุ้น 

นอกจากนี ้เรามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ โดยคณุธีรนนัท์ ศรีหงส์ และคณุปริญญา หอมเอนก 
ได้รับเชิญเป็นกรรมการธนาคารทหารไทยโดยเป็นกรรมการอิสระ ทัง้สองทา่นจึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ 
มีผลตัง้แต่ 16 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณามีมติแตง่ตัง้คณุสาลนิี วงัตาล และดร.ธนชาติ นุม่นนท์ ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ือง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวกับธุรกิจการเงินและการก ากบัดูแลธุรกิจเป็นอย่างดี มาร่วมเป็นกรรมการบริษัทฯ แทน
กรรมการทัง้สองทา่น มีผลตัง้แต ่1 มกราคม 2563  

อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างมัน่คงต้องอยู่บนรากแก้วแห่งธรรมาภิบาล โดยในปีที่ผ่านมา ได้รับการ
ประเมินตามโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน อยูใ่นระดบัดีเลศิ (5 ดาว) ได้รับคะแนนการ
จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 97 คะแนน จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย และเป็นสว่นหนึ่งของการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 
โดยทุกบริษัทในกลุ่มธนชาตร่วมเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ตัง้แตปี่ 2557 ด้านการดแูลสงัคมและสิง่แวดล้อม ยงัสานตอ่การอนรัุกษ์พลงังานและใช้ทรัพยากรอย่างมีคณุค่า จดัท า
สือ่เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการใช้เงินและการออมเงินอยา่งถกูวิธี เพื่อให้หยัง่รากความมัน่คงทางการเงินให้กบัสงัคมไทย
ในระยะยาว 

แม้อปุสรรคเบือ้งหน้าจะมิใช่เร่ืองง่าย แต่ด้วยวิสยัทศัน์มองการณ์ไกลถึงยคุหน้าของทนุธนชาตท าให้เรา
พร้อมเติบโตจากรากที่แข็งแกร่งในวนันี ้เพื่อขยายความส าเร็จให้แก่ลกูค้าและผู้ ถือหุ้นอยา่งไมรู้่จบ” 
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ส าหรับวาระนีท้กุทา่นก็ได้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แล้ว และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นการเสนอ
เพื่อทราบไมม่ีการลงมติแตอ่ยา่งใด ซึง่หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อสอบถาม ขอให้ผู้ ถือหุ้นรวบรวมไว้เพื่อ
เสนอในวาระตอ่ ๆ ไป  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอ
ในวาระนี ้

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 3 บริษัทฯ ขอน าเสนอรายงานงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านวีดิทศัน์ความยาวประมาณ 9 นาที เพื่ออธิบาย
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน งบการเงินนีไ้ด้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งได้แสดง
ความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไข 

ภาพรวม ณ ปี 2562 มีผลการด าเนินงานที่ดี มีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมเพิ่มขึน้ แสดงถึงผลการ
ด าเนินงานท่ีดีของกลุม่ธนชาต ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือ
หุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ 

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

 “คณะกรรมการขอน าเสนอแก่ที่ประชมุเพื่อการพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) ซึ่งได้
ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว โดยผลการตรวจสอบผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข 
งบการเงินรวมสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในกลุม่ธนชาต ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 
ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว 

เหตุการณ์ส าคัญในปี 2562 

1. การปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการ ระหวา่งธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย ใน
เดือนธนัวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยท ารายการท่ีส าคญั ดงันี ้

 บริษัทฯ ซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น จากธนาคารธนชาตตามแผนการปรับ
โครงสร้างธุรกิจของกลุม่ธนชาต 

 บริษัทฯ ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทยตามมาตรฐานการบญัชี การ
ขายบริษัทยอ่ยมีผลท าให้บริษัทฯ ไมต้่องน างบการเงินของธนาคารธนชาตมาจดัท างบการเงินรวมของบริษัทฯ อีกต่อไป
ด้วยเหตผุลดงักลา่วมีผลท าให้สนิทรัพย์รวม หนีส้นิรวม และสว่นของเจ้าของรวมลดลงจากสิน้ปีก่อน 

 บริษัทฯ ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารทหารไทยในสดัสว่นร้อยละ 20.11 ซึ่งตามมาตรฐาน
การบญัชีถือวา่เงินลงทนุดงักลา่วเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม โดยจะแสดงรายการมลูคา่ของเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 
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 บริษัทฯ ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยและบริษัทอื่นบางบริษัทจาก Scotia Netherlands Holding 
B.V. ภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารธนชาต 

จากการปรับโครงสร้างดงักลา่วท าให้โครงสร้างของบริษัทฯ เปลีย่นไปดงัแสดงตามแผนภาพตอ่ไปนี ้

แผนภาพแสดง โครงสร้างกลุ่มธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้าง และซือ้ขายหุ้นธนาคารธนชาต และ
ธนาคารทหารไทย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

หมายเหต ุ: TCAP = บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน), NFS-AMC = บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอส เอฟ จ ากดั,  MAX-AMC = บริษัทบริหารสินทรัพย์ 
แม๊กซ์ จ ากดั, MBK =  บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน), PRG = บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน),  TNS = บริษัทหลกัทรัพย์  
ธนชาต จ ากดั (มหาชน), TNI = บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน), TS-AMC = บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ ากดั,  SPV 1 = บริษัท 
ธนชาต เอสพีวี 1 จ ากดั, SPV2 = บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั, THANI = บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน), TGL = บริษัท ธนชาตกรุ๊ป 
ลีสซ่ิง จ ากดั, TTD = บริษัท ธนชาตเทรนน่ิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั, SSV = บริษัท รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วิส จ ากดั, TMS = 
บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
ร้อยละการถือหุ้นของ  MBK, TNS,TNI,TS-AMC,THANI, SPV2 และ PRG ไม่รวมการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต 

2. มาตรฐานการบญัชีที่มีผลบงัคบัใช้ในปี 2563 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่เคร่ืองมือทางการเงิน 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 
โดยมาตรฐานทัง้ 2 ฉบบั ไมไ่ด้มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
ในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม จ านวน 16,760 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี

ก่อน 954 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.0 สว่นใหญ่เกิดจากผลการด าเนินงาน ของบริษัทยอ่ยที่ส าคญั ดงันี ้

 ก าไรสทุธิของ บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ านวน 1,449 ล้านบาท 

 ก าไรสทุธิของ บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ านวน 1,674 ล้านบาท 

 ก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม ของ บริษัท ราชธานีลสิซิ่ง จ านวน 1,964 ล้านบาท 

 ก าไรสทุธิของ บริษัทบริหารสนิทรัพย์และบริษัทยอ่ยอื่น จ านวน 186 ล้านบาทและ 

 ก าไรสทุธิของ ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย 2 บริษัท (ก าไรจากการด าเนินงานที่ยกเลิก) จ านวน 
13,361 ล้านบาท  
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สง่ผลให้งบการเงินรวมมีก าไรสว่นที่เป็นของบริษัทฯ จ านวน 10,807 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,968 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 37.9 จากปีก่อน 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานปี 2562 และปี 2561 ของบริษัทยอ่ยที่ส าคญั 

บริษัทย่อย 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง/ทางอ้อม 

(ร้อยละ) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
ส าหรับปี 

2562 2561 

บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 50.96 1,674 593 
บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 50.96 1,449 1,042 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ ากดั 99.96 134 237  
บริษัท ราชธานีลิสซิง่ จ ากดั (มหาชน) (งบการเงินรวม) 55.47 1,964 1,641  
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ากดั 100.00 135 14 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากดั 83.44 224 201 
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  51.00 (231) (63) 

รายการท่ีส าคญัในงบการเงินรวม มีดงันี ้ 
รายได้จากการด าเนินงานสทุธิ จ านวน 7,603 ล้านบาท ประกอบด้วย 

 รายได้ดอกเบีย้สทุธิ จ านวน 2,740 ล้านบาท สว่นใหญ่จากบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 2,542 ล้านบาท และจากธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต จ านวน 459 ล้านบาท และบริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) จ านวน 170 ล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทฯ มีดอกเบีย้จ่ายสทุธิ จ านวน 468 ล้านบาท  

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ จ านวน 1,202 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากค่านายหน้าบริษัท
หลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) จ านวน 912 ล้านบาท  บริษัท ราชธานีลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) จ านวน 236 ล้านบาท  

 รายได้จากการรับประกันภัย / ประกันชีวิตสุทธิ จ านวน 1,408 ล้านบาท  โดยเป็นรายได้จาก 
บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,936 ล้านบาท ในขณะที่ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) มีรายได้จากการรับประกันชีวิตสทุธิ ลดลง 528 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการตัง้ส ารองประกันชีวิตเพิ่ม  
เนื่องจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวอยูใ่นระดบัต ่า 

 ก าไรจากการรับช าระหนี ้/ ตีโอนทรัพย์ช าระหนี ้ของบริษัทฯ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ จ านวน 425 
ล้านบาท 

 สว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสยี จ านวน 367 ล้านบาท 

คา่ใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ จ านวน 2,837 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 

จ านวน 3,153 ล้านบาท และ รายการโอนกลบัหนีส้ญู และหนีส้งสยัจะสญูจ านวน  316 ล้านบาท 

การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวม ของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 
ด้านสนิทรัพย์รวม 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวม จ านวน 160,927 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่ส าคญั คือ 
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 เงินลงทุนสุทธิ จ านวน 41,551 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหลกัทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ และตราสารหนีภ้าคเอกชน 

 เงินลงทนุบริษัทร่วมสทุธิ 45,421 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการลงทนุในธนาคารทหารไทย จ านวน 
42,044 ล้านบาท 

 เงินให้สนิเช่ือ จ านวน 56,266 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นสนิเช่ือเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงินของบริษัท 
ราชธานีลิสซิง่ จ ากดั (มหาชน) 

ด้านหนีส้นิ 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม ณ สิน้ปี 2562 จ านวน 86,868  ล้านบาท รายการท่ีส าคญั ได้แก่ 

 ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม จ านวน 44,780 ล้านบาท ประกอบด้วยของบริษัทฯ จ านวน 17,587 
ล้านบาท และบริษัทยอ่ยจ านวน 27,193 ล้านบาท 

 หนีส้ินอื่น จ านวน 26,428 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก หนีส้ินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 
จ านวน 13,096 ล้านบาท 

ส่วนของเจ้าของรวม จ านวน 74,059 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของบริษัทใหญ่ จ านวน 65,833 
ล้านบาท  และสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ จ านวน 8,226 ล้านบาท 

จากความมุ่งมัน่ที่แน่วแน่ต่อเป้าหมายความส าเร็จของทุกบริษัท ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมัน่คง ขอให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปีที่อยูใ่นมือทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว” 

ภายหลงัจากการน าเสนอวีดิทศัน์ คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วีดิทศัน์ที่ได้น าเสนอ
ผา่นไปนัน้ ได้อธิบายรายการส าคญัของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
ในปี 2562 ซึง่รายละเอียดก็จะมีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น
ทกุท่านพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุม และสรุปงบการเงิน การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการประจ าปี 
2562 

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระนีจ้ะมีผู้ สอบบัญชี 
จากส านกังานสอบบญัชีของบริษัทฯ ช่วยตอบค าถามให้แก่ผู้ ถือหุ้นด้วย ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น 
แตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 590,906,013 99.9983 
ไมเ่ห็นด้วย 9,502 0.0016 
งดออกเสยีง 4,437,700 - 
บตัรเสยี 0 - 
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มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วยให้อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2562 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอ
ในวาระนี ้

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้
ชีแ้จงให้ท่านผู้ ถือหุ้ นทราบในวาระที่  2 และวาระที่ 3 ไปแล้วนัน้ และจากข้อมูลที่แสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าว 
เชิญประชมุโดยในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตามงบเฉพาะกิจการ จ านวน 57,261,091,986.42 บาท และก าไรสทุธิ
สว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จ านวน 10,807,059,309.68 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้อนมุัติจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล จ านวน 3 ครัง้ จากผลประกอบการปี 2562 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ในอตัราหุ้นละ 7.00 บาท โดยมี
ทนุส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 

ซึง่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบ ดงันี ้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั
และผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ จ านวน 3 ครัง้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายหุ้นละ 7.00 บาท ดงันี ้

 ครัง้ที่ 1 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.20 บาท เมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2562 

 ครัง้ที่ 2 จ่ายเงินปันผลพิเศษหุ้นละ 4.00 บาท เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2563 

 ครัง้ที่ 3 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.80 บาท เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2563 

2. รับทราบการไมจ่ดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2562 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มี
ทนุส ารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

รายละเอียดปรากฏในหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมหน้าที่ 2-4 และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นการเสนอเพื่อ
ทราบไมม่ีการลงมติแตอ่ยา่งใด ซึง่หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อสอบถาม ขอให้ผู้ ถือหุ้นรวบรวมไว้เพื่อเสนอ
ในวาระตอ่ ๆ ไป 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 และอนุมัติ
เงนิบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณธีรพจน์  วัชราภัย  ประธานกรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้

คุณธีรพจน์  วัชราภยั  เรียนแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ในปี 2562 ได้จ่ายค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการ
บริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ตามอตัราที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 มีจ านวนเงินรวมที่
จ่ายในปี 2562 ดงันี ้
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 คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย คา่ตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ประชุมซึ่งเป็นไปตาม
จ านวนครัง้ที่กรรมการเข้าร่วมประชมุ รวมจ านวนที่จ่ายเป็นเงิน 11,098,064.52 บาท  

 คา่ตอบแทนที่จ่ายแก่คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ ทกุคณะรวมจ านวนที่จ่าย 5,488,548.39 บาท 

 ตารางแสดงอตัราคา่ตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทกุคณะที่จ่าย
ในปี 2562 และที่จ่ายในปัจจบุนั รายละเอียดปรากฏในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ หน้าที่ 4 

สว่นค่าตอบแทนกรรมการรายบคุคลที่จ่ายในปี 2562 ดไูด้จากรายงานประจ าปีหน้าที่ 92 ถึงหน้าที่ 93 
ซึง่เป็นการรายงานเพื่อทราบไมม่ีการลงมติ และนอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ได้รายงานไปแล้วนัน้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่าย
คา่ตอบแทน และ/หรือ สทิธิประโยชน์อื่นใดในลกัษณะที่มิใช่คา่ตอบแทนตามปกติให้แก่กรรมการ 

ส าหรับในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาทบทวน
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ยตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1. คา่ตอบแทนแตล่ะคนจะต้องสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 

2. มีการพิจารณาเปรียบเทียบคา่ตอบแทนในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยน าข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนหมวดธุรกิจธนาคารที่รวบรวมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ 

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทน ดงันี ้

1. อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ดงันี ้
 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ขออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนตามอตัราที่จ่ายในปัจจบุนั ดงันี ้
(หน่วย: บาท) 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 
ค่าเบีย้ประชุม 
(ต่อครัง้ : คน) 

ประธาน 120,000 60,000 
กรรมการ 60,000 30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ขออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนตามอตัราที่จ่ายในปัจจบุนั ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 
ค่าเบีย้ประชุม 
(ต่อครัง้ : คน) 

ประธาน 60,000 30,000 
กรรมการ 40,000 20,000 
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คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล 
ขออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนตามอตัราที่จ่ายในปัจจบุนั ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 
ค่าเบีย้ประชุม 
(ต่อครัง้ : คน) 

ประธาน 30,000 20,000 
กรรมการ 20,000 15,000 

คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง 
ขออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนตามอตัราที่จ่ายในปัจจบุนั ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 
ค่าเบีย้ประชุม 
(ต่อครัง้ : คน) 

ประธาน 30,000 30,000 
กรรมการ 20,000 20,000 

ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
ทกุคณะ และให้คงอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในอตัรานีไ้ว้จนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น 

2. อนมุตัิการจดัสรรเงินบ าเหน็จแก่กรรมการ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ในอตัราร้อยละ 1 
ของเงินปันผลที่อนมุตัิจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น โดยไมร่วมเงินปันผลพิเศษ ซึง่เป็นไปตามนโยบายที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้ก าหนดไว้ 
โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจดัสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป โดยปีนีเ้งินปันผลที่อนมุตัิจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น
รวมเป็นจ านวนเงิน 3,262,305,489 บาท โดยไม่รวมเงินปันผลระหว่างกาลที่เป็นเงินปันผลพิเศษ ดงันัน้ จ านวนเงิน
บ าเหน็จที่ขอเสนอจ่ายแก่กรรมการทัง้คณะ จึงเป็นเงินจ านวน 32,623,054.89 บาท รายละเอียดของการจ่ายเงิน
บ าเหน็จกรรมการจากผลการด าเนินงานปี 2560-2562 ปรากฏในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุหน้าที่ 5 โดยปีที่แสดงใน
เอกสารเป็นปีผลการด าเนินงาน 

หลงัจากนัน้ คุณธีรพจน์  วชัราภยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ ถือหุ้น
สอบถาม / แสดงความคิดเห็น ดงันี ้

คุณวารุณี  ทิพย์พญาชัย  (ผู้ถอืหุ้น) 
บ าเหน็จกรรมการจ านวน 32 ล้านบาท นัน้ เห็นว่าเป็นจ านวนที่มากเกินไป เห็นควรเสนอว่าบ าเหน็จ

กรรมการไมค่วรเกินจ านวน 25 ล้านบาท หรืออาจจะก าหนดเป็นร้อยละ แตก็่ควรก าหนดวงเงินสงูสดุไว้ 

หลงัจากนัน้ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ โดยใช้
บตัรที่ระบวุาระท่ี 5.1 และวาระท่ี 5.2 ดงันี ้

1. ขออนมุตัิค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ 
โดยใช้บตัรลงคะแนนวาระท่ี 5.1 
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2. ขออนุมตัิจ่ายเงินบ าเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ในจ านวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมตัิจ่ายแก่ 
ผู้ ถือหุ้น โดยไม่รวมเงินปันผลพิเศษ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการจดัสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป 
โดยใช้บตัรลงคะแนนวาระท่ี 5.2 

ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 596,472,113 99.9882 
ไมเ่ห็นด้วย 17,802 0.0029 
งดออกเสยีง 52,300 0.0087 
บตัรเสยี 0 0.0000 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2563 

ผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 528,763,536 88.6380 
ไมเ่ห็นด้วย 67,695,379 11.3479 
งดออกเสยีง 83,300 0.0139 
บตัรเสยี 0 0.0000 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ อนมุตัิการจดัสรรเงินบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอตัราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนมุตัิจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น ไม่รวม
เงินปันผลพิเศษ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการจดัสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานที่ประชุม แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ วาระนีเ้ป็นการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ และเนื่องจากในการประชุมในครัง้นี ้คุณธีรพจน์  วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นี  ้จึงขอให้ คุณวิชิต  ญาณอมร 
กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี ้

คุณวิชิต  ญาณอมร  เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายศภุเดช  พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการท่ี 
   เป็นผู้บริหาร) 

2. นางศิริเพ็ญ  สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนด
 คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล  (กรรมการอิสระ) 
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3. นายธีรพจน์  วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหา  ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
  และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี ้  จึงใคร่ขอเชิญบคุคลที่ถกูเสนอช่ือรับแต่งตัง้
เป็นกรรมการทัง้ 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชัว่คราว หลงัจากนัน้บคุคลที่ถกูเสนอช่ือรับแต่งตัง้เป็นกรรมการทัง้ 
3 ทา่น ได้ออกจากห้องประชมุ 

คุณวิชิต  ญาณอมร  เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า การสรรหาหรือเสนอแนะผู้ ที่จะเข้ารับต าแหน่ง  
แทนกรรมการท่ีครบวาระนี ้นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาแล้ว คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยงัได้เปิดโอกาส 
ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม  ที่จะเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมครัง้นี ้ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2562 แตป่รากฏวา่
เมื่อพ้นก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเข้ามา ดงันัน้  คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงได้พจิารณาสรรหาบคุคลเพื่อเสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการ
บริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความรู้ 
ความสามารถ และคณุสมบตัิอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยส าหรับกรรมการท่ีออกตามวาระได้พิจารณาถึงผลการปฏิบตัิหน้าที่
ที่ผา่นมาและการเข้าร่วมประชมุด้วย มีมติเสนอบคุคล 3 ทา่น ให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณามีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา  ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอบุคคลทัง้ 3 ท่าน ให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งผู้ ถือหุ้ น
สามารถพิจารณาข้อมลูประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลทัง้ 3 ทา่น ได้จากหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชุมตัง้แต่หน้าที่ 40 ถึง
หน้าที่ 46 หรือตามที่แสดงบนจอภาพ 

หลงัจากนัน้ คุณวิชิต  ญาณอมร  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น มีผู้ ถือหุ้ น
สอบถาม / แสดงความคิดเห็น ดงันี ้

คุณวารุณี  ทิพย์พญาชัย  (ผู้ถอืหุ้น) 

1. จ านวนกรรมการของบริษัทฯ ควรมี 12 คนหรือไม ่และกรรมการแตล่ะคนควรด ารงต าแหนง่กรรมการ
ในคณะกรรมการชดุยอ่ยแค ่1 คณะตอ่คน เนื่องจากแตล่ะคณะมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มาก และควรให้ 
บคุคลที่จะมาเป็นกรรมการใหมแ่สดงวิสยัทศัน์ให้ผู้ ถือหุ้นเลอืก 

2. ในวาระเลือกตัง้กรรมการนัน้ ผู้ ถือหุ้นต้องเลือกบคุคลเป็นกรรมการจ านวน 3 คน เท่ากบัว่าผู้ ถือหุ้น
ไมม่ีตวัเลอืกได้มากกวา่ 3 คน เพราะเนื่องจากคณะกรรมการเสนอบคุคลมาให้เลือกเพียงแค่ 3 คนเท่านัน้ เสนอว่าควร
ให้คณะกรรมการเสนอช่ือบคุคลประมาณ 6 คน จะได้มีตวัเลอืกที่มากขึน้ 

3. บุคลากรที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลยัมีความรู้ ความสามารถ จึงเสนอให้คณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ควรพิจารณาบคุลากรดงักลา่วมาร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งคิดว่าปัจจุบนักรรมการ
บริษัทในหลายแหง่มีรายได้ที่ดี เช่ือวา่คงมีบคุคลหลายคนท่ีอยากเป็นกรรมการ และในการสรรหากรรมการนัน้ไมค่วรให้
เป็นภาระของผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือ 

http://www.thanachart.co.th/
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ประธานที่ประชุม 

ส าหรับเร่ืองกรรมการนัน้ ปัจจบุนัเห็นวา่กรรมการบริษัทฯ จ านวน 9 คน ยงัเหมาะสมและเพียงพอ แต่จะ
รับความคิดเห็นนีไ้ว้พิจารณา 

หลงัจากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

คุณวิชิต  ญาณอมร แจ้งตอ่ที่ประชมุว่า ในวาระนีเ้พื่อความโปร่งใสในการลงมติจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ
แยกเป็นรายบคุคล โดยให้ใช้บตัรที่ระบ ุวาระท่ี 6.1 ถึงวาระท่ี 6.3 ทีร่ะบช่ืุอกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

6.1 นายศภุเดช  พนูพิพฒัน์ 
6.2 นางศิริเพ็ญ  สตีสวุรรณ 
6.3 นายธีรพจน์  วชัราภยั 

จากนัน้ คณุวิชิต  ญาณอมร  ได้เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราวกลบั
เข้าที่ประชมุเพื่อด าเนินการในวาระตอ่ไป 

มีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยให้แตง่ตัง้บคุคลที่คณะกรรมการเสนอช่ือทัง้ 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยแยกการ
ลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคลจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของที่ประชมุ ดงันี ้

ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์  มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 525,058,843 88.0168 
ไมเ่ห็นด้วย 71,484,472 11.9831 
งดออกเสยีง 11,300 - 
บตัรเสยี 0 - 

ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 447,187,763 74.9631 
ไมเ่ห็นด้วย 149,355,552 25.0368 
งดออกเสยีง 11,300 - 
บตัรเสยี 0 - 

ผลการลงมติวาระที่ 6.3 นายธีรพจน์  วัชราภยั  มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 466,689,958 78.2323 
ไมเ่ห็นด้วย 129,853,357 21.7676 
งดออกเสยีง 11,300 - 
บตัรเสยี 0 - 
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มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตัง้
บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอช่ือทัง้ 3 ทา่น เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น 
ผู้น าเสนอในวาระนี ้

คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 ซึ่งก าหนดค่าสอบบญัชีให้เป็นจ านวนเงิน 950,000 
บาท  โดยส าหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาน าเสนอผู้สอบบญัชี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาความเห็นของกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีรายนาม ดงันี ้

1. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
2. นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 
3. นางสาวณริศรา  ไชยสวุรรณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4812 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,500,000 บาท 

หลังจากได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ รวมทัง้ความเหมาะสมของปริมาณงานแล้ว 
มีความเห็นว่า บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นส านกังานที่มีความน่าเช่ือถือ มีผลการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่ในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความช านาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจ
ตา่ง ๆ ของบริษัทในกลุม่ธนชาตเป็นอยา่งดี ตลอดจนมีการให้บริการ และการให้ค าปรึกษากบับริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 
เป็นอยา่งดีตลอดมา 

ส าหรับค่าสอบบญัชีที่เสนอเข้ามาในปี 2563 นี ้ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผู้สอบบัญชีทัง้ 3 ท่าน 
รวมถึงบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

โดยอตัราค่าสอบบญัชีของปี 2563 จ านวน 1,500,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 550,000 
บาท โดยการเพิ่มค่าสอบบญัชีนัน้มีเหตผุลหลกัอยู่ 2 ประการ ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัท 
เนื่องจากการรวมกิจการของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย ดงันี ้

- บริษัทฯ จะมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมธนาคารทหารไทย จ านวนประมาณ 42,000 ล้านบาท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 26 ของสนิทรัพย์รวม ซึง่ถือเป็นสดัสว่นสินทรัพย์ที่มีสาระส าคญัของบริษัทฯ และการที่บริษัทฯ ถือหุ้น
ในธนาคารทหารไทยในสดัสว่นร้อยละ 20.12 จึงต้องมีการรับรู้สว่นแบง่ก าไรขาดทนุจากเงินลงทนุนีต้ามวิธีสว่นได้เสยี 
(equity method) ซึง่ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ส านกังาน อีวาย จะต้องมีการตรวจกระดาษท าการของผู้ตรวจสอบ
บญัชีของธนาคารทหารไทยด้วย (ในท่ีนีค้ือ KPMG) 
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- ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ จะต้องมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และ
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เมื่อโครงสร้างเปลี่ยนแปลง บริษัทที่เคยอยู่ภายใต้ 
ธนาคารธนชาต ปัจจุบันมาอยู่ภายใต้บริษัทฯ การตรวจสอบดังกล่าวจึงต้องด าเนินการภายใต้บริษัทฯ ท าให้
คา่ธรรมเนียมในการตรวจสอบ เพิ่มสงูขึน้ด้วย 

ส าหรับรายละเอียดประวตัิผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน และข้อมูลอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในเล่มหนงัสือบอกกล่าว 
เชิญประชมุ หน้าที่ 47 ถึงหน้าที่ 49 

หลงัจากนัน้ คุณศิริเพ็ญ  สีตสวุรรณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มี 
ผู้ ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติในวาระที่ 7  มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 583,668,018 97.8420 
ไมเ่ห็นด้วย 12,873,002 2.1579 
งดออกเสยีง 31,000 - 
บตัรเสยี 0 - 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2563 โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

1. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
2. นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 
3. นางสาวณริศรา  ไชยสวุรรณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4812 
และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 1,500,000 บาท 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานที่ประชุม  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและค าถามต่าง ๆ ได้ โดยมีผู้ ถือหุ้ น
สอบถาม / แสดงความเห็น ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น  (ไม่ระบุชื่อ) 

1. ธนาคารธนชาตมีโครงการในอนาคตอะไรบ้าง และมีเป้าหมายที่จะเติบโตอยา่งไร 

2. หนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในปี 2562 ของบริษัทฯ เป็นอยา่งไรบ้าง 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

1. จากที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารทหารไทยเปิดเผยในการประชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์
ล่าสุด แผนธุรกิจเมื่อสิน้ปี 2562 ธนาคารทหารไทยมีแผนเติบโตอยู่  แต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนแผนเนื่องจาก
ผลกระทบของ COVID-19 และให้ความส าคญัในการด าเนินการรวมกิจการให้เสร็จตามก าหนดภายในปีหน้ากบัการ
ดแูลเยียวยาลกูค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 
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2. สิน้ปี 2562 บริษัทฯ มี NPL ตามงบการเงินรวมประมาณ 2,826 ล้านบาท สว่นใหญ่จากราชธานี
ลสิซิ่ง กบั NPL ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ในกลุม่ โดยได้ตัง้ส ารองในสว่นที่ไม่มีหลกัประกนั 2,561ล้านบาท ครบถ้วน
แล้ว 

ผู้ถอืหุ้น  (ไม่ระบุชื่อ) 

1. ธุรกิจเช่าซือ้ของธนาคารธนชาต ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 หรือไม ่

2. พบมีการโอนกลบัส ารองหลายร้อยล้านบาท สาเหตเุกิดจากอะไร 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

1. ได้รับผลกระทบ โดยลกูค้าได้ใช้สิทธิตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ผ่อนปรน ซึ่งรอบแรก
ครบเดือนสงิหาคม 2563 ซึง่ต้องมีการเจรจากบัลกูค้าตอ่ไปวา่ลกูค้ามีความสามารถในการช าระได้หรือไมอ่ยา่งไร  

2. กรณีมีการโอนกลบัส ารอง เนื่องจากมีการขายทรัพย์สนิรอขายในระหวา่งปี ซึง่มีการตัง้ส ารองไว้ เมื่อ
ขายออกก็จะมีการโอนกลบัส ารอง ส าหรับลกูหนี ้NPL / NPA บางรายที่ใช้ระยะเวลานานมากในการเจรจาต่อรองและ
พิจารณาวา่ไมคุ่้มคา่ในการบริหารจดัการได้ก็จะด าเนินการขายออก 

ผู้ถอืหุ้น  (ไม่ระบุชื่อ) 

1. สิน้ปีบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ได้รับผลตอบแทนต ่า เช่น รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
(Interbank) เราควรลดสนิทรัพย์เหลา่นีห้รือไม่ 

2. งบกระแสเงินสดลดลง สาเหตเุกิดจากอะไร 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

1. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้ปัจจุบนัภาวะการลงทนุไม่เหมาะสม ฝ่ายจดัการจึงชะลอ
การลงทนุออกไป และน าเงินสดไปพกัไว้ ตัว๋เงินคลงั กองทนุตราสารหนี ้และเงินฝากซึ่งมีผลตอบแทนค่อนข้างต ่า แต่
ฝ่ายจดัการจะพิจารณาหาโอกาสในการลงทนุเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นต่อไป  โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือ
จ านวนมากจากการท ารายการซือ้ขายหุ้นเพื่อการรวมกิจการ ระหว่างธนาคารธนชาตกบัธนาคารทหารไทย ซึ่งบริษัทฯ 
น ามาจ่ายปันผลพิเศษหุ้นละ 4 บาท (คิดเป็นจ านวน 4,583 ล้านบาท) กบัซือ้หุ้นคืนไปจ านวน 4,863 ล้านบาท และมี
การลงทุนเพิ่มเล็กน้อย รวมถึงอาจมีการพิจารณาลงทนุตามความเหมาะสม นอกจากนี ้คณะกรรมการได้ให้นโยบาย
โดยเน้นให้ทกุบริษัทในกลุม่ให้ความระมดัระวงัในการบริหารจดัการสภาพคลอ่งเป็นส าคญั 

2. ช่วงปลายปี 2562 มีหุ้นกู้ทีค่รบก าหนดไถ่ถอน บริษัทฯ จึงน าเงินไปจ่ายคืนหุ้นกู้ดงักลา่ว 

คุณวิบูล  ธนสารไพบลูย์  (ผู้รับมอบฉันทะ) 

1. การด าเนินการเพื่อการรวมกิจการธนาคารธนชาตกบัธนาคารทหารไทย จะมีกระทบตอ่บริษัทฯ 
อยา่งไร 

2. ปัจจบุนัพบสาขาธนาคารบางสาขามีทัง้สส้ีมกบัสฟ้ีา แตใ่ห้บริการแยกกนั ลกูค้าจะสบัสนหรือไม่ 
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คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

1. การด าเนินการเพื่อการโอนกิจการตามแผนการรวมกิจการ เป็นเร่ืองส าคญัที่พิจารณาร่วมกนัอยู่ ซึ่ง
ต้องด าเนินการรวมกิจการให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 โดยเป็นเง่ือนไขส าคญัตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยอนมุตัิ และ
มีประเด็นในเร่ืองภาษี ซึง่หากไมส่ามารถด าเนินการรวมกิจการให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2564 บริษัทฯจะมีภาระภาษี ซึ่ง
เมื่อด าเนินการตามแผน จะไมม่ีผลกระทบตอ่บริษัทฯ 

2. ขณะนีม้ีนโยบายที่จะย้ายลกูค้าธนาคารธนชาตไปใช้บริการกบัธนาคารทหารไทย เพื่อลดธุรกรรมที่
จะต้องโอน ณ วนัโอนกิจการซึจ่ะช่วยลดความเสีย่งในการโอนกิจการท่ีต้องด าเนินการภายใน 1 วนั โดยแนวทางหนึง่คือ
พิจารณาสาขาของทัง้สองธนาคารที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกนั  มาใช้พืน้ที่บริเวณเดียวกนั (Co-Location) และมีการ
ให้บริการของทัง้สองธนาคาร แตม่ีจดุให้บริการแยกกนัอยู่ และเชิญชวนให้ลกูธนาคารธนชาตย้ายไปใช้บริการธนาคาร
ทหารไทย เร่ืองความกงัวลวา่ลกูค้าจะสบัสน จะรับไปแจ้งทัง้สองธนาคารให้มีการสือ่สารท าความเข้าใจลกูค้าให้ชดัเจน  

ผู้ถอืหุ้น  (ไม่ระบุชื่อ) 

การท่ีบริษัทฯ ซือ้หุ้นคืนท่ีราคาเร่ิมต้นประมาณ 55 บาท และลดลงมาถึงประมาณ 34 บาท มีผลดีผลเสีย
อยา่งไร  

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

บริษัทฯ ซือ้หุ้ นคืนโดยมีราคาสูงสุดที่ 55.25 บาท และต ่าสุดที่ 32.60 บาท ผลดีการซือ้หุ้ นคืนท าให้ 
บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (ROE) สงูขึน้ มีก าไรต่อหุ้น (EPS) ที่ดีขึน้ เป็นการท าประโยชน์แก่ 
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งเท่ากบัว่าผู้ ถือหุ้นได้ผลตอบแทนจากเงินที่ซือ้หุ้นคืนที่เท่ากบั ROE ของบริษัทฯ และเมื่อลดทุนตามเวลาที่
กฎหมายก าหนด ท าให้ก าไรของบริษัทฯ มีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้ในอตัราที่ลดทนุไป สว่นราคาหุ้นในตลาดที่ปรับลดลง 
ไม่มีผลกระทบต่องบของบริษัทฯ บริษัทฯ ซือ้หุ้ นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีการประกาศอย่างชัดเจนถึงจ านวนหุ้นที่ซือ้ 
วงเงิน และเกณฑ์การค านวณราคาที่จะซือ้คืน ผู้ ถือหุ้นทกุคนได้ประโยชน์อยา่งเทา่เทียมกนั 

ผู้ถอืหุ้น  (ไม่ระบุชื่อ) 

กรณีถือหุ้นทัง้บริษัทฯ และธนาคารทหารไทย ในอนาคตจะเป็นอยา่งไร 

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

หุ้นของบริษัทฯ ปัจจบุนัมีความมัน่คงมาก แตก่ าไรของปีนีจ้ะเป็นเทา่ไหร่คงต้องรอให้บริษัทฯ ประกาศผล
การด าเนินงานในไตรมาสที่เหลอืของปีต่อไป ส าหรับสว่นแบ่งก าไรจากธนาคารทหารไทยในช่วงนีอ้าจจะปรับตวัลดลง 
แตเ่มื่อสถานการณ์ COVID-19 คลีค่ลายลง คณะกรรมการเช่ือวา่สว่นแบง่ก าไรดงักลา่วจะปรับตวัดีขึน้ 

ส าหรับเงินลงทนุอื่นของบริษัทฯ เร่ิมจากบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ยงัคงมีผลประกอบการ 
ที่ดีอยู ่ บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ผลด าเนินงานก็มัน่คงดี บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ก็มี
ผลประกอบการดี ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ก็อยูใ่นระดบัสงูพอสมควรถึงแม้ตลาดหุ้นโดยรวมจะปรับตวัลดลง สว่น
บริษัท เอ็มบีเค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) มีผลกระทบบ้าง เนือ่งจากเป็นธุรกิจที่ด าเนินการค่อนข้างยากภายใต้
สถานการณ์ปัจจุบันกับมีความเสียหายจากเงินลงทุนใน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จึงประสบผลขาดทุน 
สว่น บริษัท เอ็มบีเค จ ากดั (มหาชน)  ในอดีตก าไรดี จ่ายเงินปันผลแก่บริษัทฯ พอสมควร แต่ ในปีนีม้ีผลกระทบจาก 
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COVID-19 กระทบตอ่ธุรกิจห้างสรรพสนิค้าและโรงแรมสงูมาก คงต้องใช้เวลาฟืน้ตวัระยะหนึง่ สว่นธุรกิจอื่นของ บริษัท 
เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) เช่น ธุรกิจให้สินเช่ือของ บริษัท ที ลีสซิ่ง จ ากดั และ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จ ากัด ปลอ่ย
สนิเช่ือได้ดีอยา่งมาก 

ส่วนเงินสดคงเหลือในปัจจุบัน คณะกรรมการมีนโยบายให้ความส าคัญกับการดูแลบริษัทลูกให้มี 
ความมัน่คงและปลอดภยั สว่นการลงทนุคงต้องรอสถานการณ์ COVID-19 คลีค่ลายคอ่ยพิจารณากนัอีกที 

กรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศห้ามธนาคารพาณิชย์จ่ายปันผลนัน้ บริษัทฯ ไม่เป็นธนาคาร
พาณิชย์จึงสามารถจ่ายปันผลได้ ซึง่คณะกรรมการคงจะพิจารณาผลการด าเนินงานกนัตอ่ไป 

ผู้ถอืหุ้น  (ไม่ระบุชื่อ) 

1. ตามข้อตกลงบริษัทฯ จะถือหุ้นธนาคารทหารไทยประมาณร้อยละ 20 ต่อมาพบว่ามีการซือ้หุ้นเพิ่ม 
เห็นประโยชน์อยา่งไรในการลงทนุธนาคารทหารไทยเพิ่มเติม 

2. เรามีเงินสดในมือจ านวนมาก ท่านประธานบอกคงจะเก็บเงินสดในสถานะการณ์แบบนี ้  แต ่
คณุสมเจตน์แจ้งวา่อาจมีการพิจารณาลงทนุเพิ่มเติม อยากขอความชดัเจน 

3. COVID-19 ส่งผลกระทบมาก ท าให้หนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในไตรมาส 2 น่าจะเห็น
ผลกระทบมาก และไปถึงไตรมาสที่ 3 กบั ไตรมาสที่ 4 ซึง่นา่จะทราบแล้ววา่ลกูค้ามีปัญหาแคไ่หน 

ประธานที่ประชุม  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

1. หุ้นธนาคารทหารไทยที่ถืออยู ่เป็นการลงทนุจากที่ซือ้ครัง้แรก แตข่ณะนีย้งัไม่มีการลงทนุเพิ่มเติมอีก
เลยแม้ราคาจะปรับลดลงมามาก 

2. ที่คุณสมเจตน์กล่าวว่าอาจมีการพิจารณาลงทุนเพิ่มนัน้ ขณะนีส้ถานการณ์ด้านการลงทุนยังมี 
ความไมแ่นน่อนสงู นโยบายในปัจจบุนั จึงเน้นให้ความส าคญัในการดแูลบริษัทลกูให้มัน่คงและปลอดภยั หากมีธุรกิจที่
ลงทนุแล้วมีก าไร บริษัทฯ ก็อาจพิจารณา แตก็่จะอยูใ่นวงเงินลงทนุท่ีไมส่งูมาก 

3. หนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคารทหารไทย ความเห็นสว่นตวัจะเห็นชดัในไตรมาส 3 และ
ไตรมาส 4 ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันในเกือบทุกธนาคาร แต่ธนาคารพาณิชย์มีการเตรียมตวัตัง้ส ารองกันแล้ว 
บริษัทฯ ไมไ่ด้รับข้อมลูของธนาคารทหารไทยมากกวา่ผู้ ถือหุ้นรายอื่น สว่นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในธนาคาร
ทหารไทยก็ไมส่ามารถเอาข้อมลูมาแจ้งตอ่บริษัทฯ ได้ เป็นเร่ืองที่กรรมการแตล่ะทา่นจะต้องรักษาไว้ซึง่หลกัธรรมาภิบาล
ที่ด ี

ผู้ถอืหุ้น  (ไม่ระบุชื่อ) 

1. บริษัทฯ ขายหุ้น บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากดั มีเงินสดเหลอืเทา่ไหร่ 

2. บริษัทฯ จะมีธุรกิจหลกัอะไรมาแทนธนาคารธนชาตที่ขายไป 

3. บริษัทในกลุม่มีการลงทนุในการบินไทยบ้างหรือไม่ 
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คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

1. บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั ได้ด าเนินการขายหุ้น บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ในมลูคา่รวมทัง้สิน้ประมาณ 7,200 ล้านบาท ตามที่ได้เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งคิด
เป็นก าไรก่อนภาษีประมาณ 3,730 ล้านบาท และเป็นก าไรสทุธิประมาณ 2,990 ล้านบาท  

2. ปัจจบุนับริษัทฯ เป็นธุรกิจลงทนุ (Holding Company) โดยลงทนุในธนาคารทหารไทย และบริษัทใน
กลุ่ม เงินสดที่มีอยู่จะใช้ในการดูแลบริษัทในกลุ่มให้มัน่คงและปลอดภยั เมื่อผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 
คลีค่ลายคง ฝ่ายจดัการจะพิจารณาการลงทนุที่เหมาะสมตอ่ไป 

3. บริษัทในกลุม่มี 2 บริษัท ที่มีการลงทนุในหุ้นกู้ของการบินไทย คือ บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) ประมาณ 150 ล้านบาท และ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ประมาณ 130 ล้านบาท ซึ่ง
ได้มีการตัง้ส ารองจ านวน 77 ล้านบาท และจ านวน 68 ล้านบาท ตามล าดบั ตามมาตรฐานของสมาคมตราสารหนี ้

ผู้ถอืหุ้น  (ไม่ระบุชื่อ) 

1. การลงทนุใน Bitcoin  บริษัทฯ มีนโยบายอยา่งไร 

2. การลงทนุในธุรกิจใหมท่างวิทยาศาสตร์ มีนโยบายหรือไม ่

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนชีแ้จง ดงันี ้

การลงทุนใน Bitcoin นัน้ ยงัคงนโยบายเดิมตัง้แต่บริษัทฯ ยงัถือหุ้นธนาคารธนชาตอยู่ กล่าวคือ ทัง้ 
บริษัทฯ และธนาคารธนชาต ไม่มีนโยบายการลงทนุใน Bitcoin เนื่องจากมีความเสี่ยงสงู สว่นการลงทนุในธุรกิจใหม่
ทางวิทยาศาสตร์คงจะต้องรอให้พ้นสถานการณ์ COVID-19 จึงจะพิจารณาอีกครัง้ 

Mr. Busant Kumar Dugar (ผู้ถอืหุ้น) 
ช่ืนชมที่บริษัทฯ ได้รับการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD) ในระดบัดีเลิศ พร้อมทัง้แสดงความเห็นเร่ืองการบริหารผลตอบแทนของสินทรัพย์ และการบริหาร
กระแสเงินสด 

ประธานที่ประชุม  กลา่วขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น เรียนวา่จะดแูลผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น และขอบคณุผู้ ถือหุ้น
ที่ให้ความไว้วางใจ 

นอกจากนีไ้มม่ีผู้ เสนอเร่ืองอื่นใดเข้าสูก่ารพิจารณา ประธานที่ประชมุจึงกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา    12.10    นาฬิกา 

ลงช่ือ              นายบันเทิง  ตันติวิท            ประธานท่ีประชมุ 
 (               นายบนัเทิง  ตนัติวิท               ) 

ลงช่ือ           นายภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง          ผู้จดบนัทกึการประชมุ 
 (             นายภาณพุนัธุ์  ตวงทอง           ) 


