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เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ณ ห้ องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา
องค์ ประชุ ม ณ เวลา 14.00 นาฬิกา มีผ้ ูถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง จํ านวน 704 ราย รวมจํ านวนหุ้นได้
16,587,401 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จํานวน 1,208 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 624,468,253 หุ้น รวมจํานวนผู้ถือหุ้น
ทังสิ
้ ้น 1,912 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 641,055,654 หุ้น ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 55.0201 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
ทังหมดจํ
้
านวน 1,165,129,703 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุม
บันทึกเพิ่ มเติ ม: มี ผูถ้ ื อหุ้น 2 ราย ที ่เป็ นบุคคลที ่เกี ่ยวข้องกันตามเกณฑ์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”)
กํ าหนด ถือหุน้ รวมกันเกิ นร้อยละ 10 ของจํ านวนหุน้ ทีจ่ ํ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ เป็ นจํ านวน 16,801,430 หุ้น
ซึ่ ง ธปท. อนุญาตให้ใช้สิทธิ ลงคะแนนเสี ยงได้รวมกันไม่ เกิ นร้ อยละ 10 ของจํ านวนหุ้นที ่จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริ ษัทฯ ดังนัน้ จํ านวนหุ้นที ่ประธานที ่ประชุมรายงานตอนเปิ ดประชุม ในส่วนของผูถ้ ื อหุ้น 2 รายดังกล่าว จะสามารถ
ออกเสียงได้ในแต่ละวาระรวมเป็ นจํ านวน 116,512,970 หุน้ เท่านัน้ ส่วนอีก 16,801,430 หุน้ ไม่สามารถออกเสียงได้
กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายบันเทิง
2. นายศุภเดช
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

ตันติวิท
พูนพิพฒ
ั น์

ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร (กรรมการที่เป็ น
ผู้บริ หาร)
นางศิริเพ็ญ
สีตสุวรรณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
นายธีรพจน์
วัชราภัย
ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิ ส ระ/กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น
ผู้บริ หาร)
นายปริ ญญา
หอมเอนก
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํ ากับความเสี่ยง (กรรมการ
อิสระ/กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
นายวิชิต
ญาณอมร
กรรมการสรรหา กํ า หนดค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล และ
กรรมการกํากับความเสีย่ ง (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
นายธีรนันท์
ศรี หงส์
ประธานกรรมการกํากับความเสีย่ ง (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริ หาร (กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)
นายสมเจตน์
หมูศ่ ิริเลิศ
กรรมการบริ ห าร กรรมการกํ า กับ ความเสี่ ย ง และกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ (กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)
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เปิ ดประชุ ม นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุมได้ กล่าวเปิ ดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อเวลา 14.00 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยพิจารณาเรี ยงตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ ว
โดย ประธานที่ประชุม แต่งตังให้
้ คุณภาณุพันธุ์ ตวงทอง เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้จดบันทึกการประชุม
หลังจากนันขอให้
้
เลขานุการบริ ษัทกล่าวแนะนํากรรมการบริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) และผู้บริ หาร
ตลอดจนชี ้แจงรายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
เลขานุการบริษัท ได้ เรี ยนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ได้ มี
การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการได้ เรี ยนเชิญคุณปริ ญญา หอมเอนก เข้ ารับการดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษัทฯ แทนคุณสมเกี ยรติ ศุขเทวา โดยมีผลตังแต่
้ วันที่ 23 พฤศจิ กายน 2561 และในการประชุมครั ง้ นี ้
กรรมการบริ ษัทฯ ทัง้ 9 ท่าน เข้ าร่ วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของกรรมการทังหมด)
้
รวมถึง
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการกํากับความเสีย่ ง โดยได้ แนะนํากรรมการบริ ษัทฯ เป็ นรายบุคคล
สํา หรั บ การประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นครั ง้ นี ไ้ ด้ มี ผ้ ูบริ ห ารของบริ ษัท ฯ และธนาคารธนชาต จํ ากัด (มหาชน)
(“ธนาคารธนชาต”) เข้ าร่ วมประชุมด้ วย ดังนี ้ 1) คุณกํ าธร ตันติศิ ริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัด การ สายการเงิ น
ของบริ ษัทฯ 2) คุณประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ธนาคารธนชาต
3) คุณอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกุล รองกรรมการผู้จัดการ เครื อข่ายลูกค้ ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารธนชาต
4) คุณป้อมเพชร รสานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารธนชาต 5) ดร. สุทตั จิตมัน่ คงสุข
รองกรรมการผู้จัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลั ธนาคารธนชาต 6) คุณวิจิตรา ธรรมโพธิ ทอง ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัด การ ทรั พ ยากรบุค คลกลาง ธนาคารธนชาต 7) คุณ ภิ ต ติ ม าศ สงวนสุข ผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จัด การ
สายกลยุทธ์ การเงิ น ธนาคารธนชาต 8) คุณธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ
ธนาคารธนชาต
เลขานุการบริษัท เรี ยนชี ้แจงว่า ในวันนี ้คุณสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ที่ทําการสอบบัญชี บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่ม ก็ ไ ด้ เข้ า ร่ วมประชุมในครั ง้ นี ด้ ้ วย ดังนัน้ หากในระหว่างการประชุม
ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้สอบบัญชีตอบชี ้แจงข้ อซักถามก็สามารถดําเนินการได้
หลังจากนัน้ ได้ ขอให้ เจ้ าหน้ าที่ของโรงแรมเรี ยนชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงเส้ นทางหนีไฟกรณีที่เกิดเหตุฉกุ เฉิน
หรื อเพลิงไหม้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น
ต่อจากนี ้ขอเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ด้ วย โดยคุณสสิมา
ทวี ส กุล ชัย (ผู้ถื อ หุ้น รายย่อ ย) อาสาเป็ นผู้ต รวจสอบการนับ คะแนนเสียงในครั ง้ นี ้ และเลขานุก ารบริ ษั ท ได้ ชี แ้ จง
รายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุมให้ ทราบ สรุปได้ ดงั นี ้
• บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนนไว้ ให้ กบั ทุกท่านเพื่อความสะดวกในการใช้ สิทธิการออกเสียงลงมติ
ในการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ท่านได้ รับจะแบ่งเป็ นวาระต่าง ๆ รวมทัง้ หมด 10 บัตร ซึ่งฝ่ ายจัดการได้ พิมพ์
รายละเอียดไว้ ในบัตรแล้ ว สําหรับวาระที่ 2 เป็ นการเสนอรายงานเพื่อให้ ที่ประชุมรับทราบเท่านันจึ
้ งไม่มีบตั รลงคะแนน
โดยผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิมีสทิ ธิลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
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• ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นชี ้แจงหรื อคําถาม กรุณาแจ้ งชื่อและนามสกุล
เพื่อให้ ผ้ จู ดบันทึกการประชุม ได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ ถกู ต้ อง
• การออกเสียงลงมติ สําหรับท่านที่ประสงค์จะใช้ สิทธิลงมติ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ในวาระใด
กรุณากรอกมติของท่านพร้ อมลงนามไว้ ในบัตร เมื่อเรี ยบร้ อยแล้ วโปรดยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บและรวบรวมคะแนน
ดังกล่าว บัตรลงคะแนนใดที่มิได้ ลงลายมือชื่อในบัตร หรื อลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็ น “บัตรเสีย” โดยบัตรที่
งดออกเสียง และบัตรเสีย จะไม่นํามานับเป็ นฐานคะแนนเสียง ยกเว้ น วาระที่ 5 จะนับรวมเป็ นฐานในการคํานวณ
คะแนนเสียงด้ วย
• สําหรับท่านที่มีมติ “เห็นด้ วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริ ษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่มีมติไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง บัตรเสีย และไม่มีสทิ ธิออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในแต่ละวาระ
นัน้ ได้ จํานวนเท่าใดจะถือเป็ นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบด้ วย ทังนี
้ ้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงการลงมติใน
แต่ละวาระไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะด้ วย
• ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอดําเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน
เมื่อการรวมคะแนนเป็ นที่เรี ยบร้ อยก็จะกลับมารายงานผลให้ ทราบเป็ นรายวาระไป
ดังนี ้
วาระที่ 1

หลังจากการชี ้แจงดังกล่าวข้ างต้ น ประธานที่ประชุมจึงขอเข้ าสูก่ ารพิจารณาตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561

ประธานที่ประชุ ม ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่าสําหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2561 ได้ จัดขึน้
เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ซึง่ รายงานการประชุมดังกล่าวจําเป็ นต้ องเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาความถูกต้ องร่ วมกัน
โดยรายละเอียดของร่างรายงานการประชุม ได้ จดั พิมพ์ไว้ ในเล่มหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้ าที่ 9 ถึงหน้ าที่ 34 โดย
ขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้ อมสอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ ไขรายงานการ
ประชุม ในจุดใดบ้ า งหรื อ ไม่ หากผู้ถื อ หุ้น ทุกท่า นที่ มี ประเด็ นชี แ้ จงหรื อ คํ าถาม กรุ ณ าแจ้ ง ชื่ อ และนามสกุล เพื่อ ให้
ผู้จดบันทึกการประชุม ได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ ถกู ต้ อง
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึง
เสนอให้ ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
624,427,059
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
822,525
บัตรเสีย
0
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
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รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2561

ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้นําเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2561 ที่ผา่ นมา ต่อที่ประชุม
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 นี ้ เป็ นการรายงานผลการดําเนินงานจาก
คณะกรรมการ ซึ่งได้ จดั เตรี ยมการนําเสนอไว้ ในรู ปแบบของวีดิทศั น์ ความยาวประมาณ 7 นาที โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
พิจารณารายละเอียดในรายงานประจําปี 2561 (ในรู ปแบบ QR Code) ซึ่งได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือ
บอกกล่าวเชิญประชุม
บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์
“ขณะนี ้ ธนาคารพาณิชย์อยูใ่ น Speed ของการแข่งขันยุคดิจิทลั ภายใต้ การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี
2561 จากร้ อยละ 4.0 เป็ นร้ อยละ 4.1 จากการขยายตัวของทุกภาคส่วน ทังการท่
้
องเที่ยวและการส่งออก การลงทุน
ภาครัฐและเอกชน ส่งผลต่อการขยายตัวของสินเชื่อทังภาคธุ
้
รกิจและภาคครัวเรื อน
ธนาคารธนชาตยังคงรุ ดหน้ าตอบโจทย์ความต้ องการในยุคดิจิทลั ได้ รวดเร็ ว โดย Focus ลูกค้ าเป็ น
ศูนย์กลาง และมุง่ มัน่ ที่จะเป็ น Main Bank ของลูกค้ าทําให้ ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิเติบโตติดต่อกันเป็ นปี ที่ 4
อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยร้ อยละ 10 ต่อปี ปริ มาณเงินให้ สินเชื่อ ขยายตัวร้ อยละ 5.88 ตามการขยายตัวของสินเชื่อ
รายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื ้อที่เติบโตสูงถึงร้ อยละ 13.44 ขณะเดียวกันยังคงรักษาระดับคุณภาพสินทรัพย์ให้ อยู่ใน
ระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีสดั ส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL Ratio) ร้ อยละ 2.30 ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม
สะท้ อนคุณภาพการบริ หารความเสี่ยงของธนาคาร ส่วนของเงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS
Ratio) เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 19.45 อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม ทังยั
้ งมีอตั ราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อ
รองรับสถานการณ์สภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio) ตามเกณฑ์ Basel III เกินกว่าร้ อยละ 100
สูงกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่าที่ ธปท. กําหนดไว้ (เกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่า ร้ อยละ 80) แสดงถึงศักยภาพและความมัน่ คงในการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคารธนชาตและบริ ษัทย่อย ส่งผลให้ กลุ่มธนชาตมีกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมในปี 2561 จํานวน 15,806
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ร้ อยละ 10.22 กําไรสุทธิ สว่ นที่เป็ นของบริ ษัทฯ 7,839 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.97
คิดเป็ นกําไรต่อหุ้น 6.74 บาท
ความสําเร็ จทังหมดขั
้
บเคลื่อนไป พร้ อมกับบริ ษัทในกลุม่ ธนชาตยังคงเป็ นที่ยอมรับจากองค์กรภายนอก
ในปี 2562 เรายังคงมุง่ เป้าหมายการตอบโจทย์ให้ ตรงใจลูกค้ า แม้ วา่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยงั คงเผชิญกับความท้ าทาย
มากมาย 1) ธนาคารธนชาตจะยังคงรักษาความเป็ นที่หนึ่งในตลาดสินเชื่อรถยนต์ 2) พัฒนาความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า
รายย่อยและลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 3) เพิ่มจํานวนลูกค้ าที่ใช้ ธนาคารเป็ น Main Bank ด้ วย
ความน่ า สนใจของผลิ ต ภัณ ฑ์ เ งิ น ฝากที่ ห ลากหลาย 4) ยึ ด มั่น กับ วัฒ นธรรมองค์ ก รที่ บ ริ ห ารจัด การความเสี่ย ง
อย่างเข้ มงวด เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายให้ การสนับสนุนและไว้ วางใจธนาคารอย่างต่อเนื่อง ความมุ่งมัน่ ทังหมดนี
้
้จะ
ขับเคลือ่ นกลุม่ ธนชาตให้ สามารถดํารงฐานะความมัน่ คงและมีผลการดําเนินงานเติบโตต่อไป จึงมีมติให้ เพิ่มเงินปั นผล
จ่ายระหว่างกาลขึ ้น เป็ น 1.00 บาทต่อหุ้นในปี 2561 และเสนอผู้ถือหุ้นอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลงวดที่สองอีก 1.60 บาท
ต่อหุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น 2.60 บาทต่อหุ้น เท่ากับร้ อยละ 38.25 จากผลการดําเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ
ตามงบการเงินรวม
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ทุกก้ าวการเติบโตของธนชาต คือการมุง่ สร้ างสังคมที่ดี ธนชาตดําเนินการทบทวนนโยบายและมาตรการ
ที่เกี่ยวข้ องในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้ านการคอรัปชัน่ เป็ นประจํา พร้ อมสือ่ สารให้ ทกุ คนยึดมัน่ และปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่องทําให้ ปีที่ผา่ นมา เราได้ รับการประเมินตามโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน
อยูใ่ นระดับดีเลิศ (5 ดาว) ได้ รับคะแนนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็มจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
ด้ านการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ยังคงร่วมเป็ นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
(ทุกบริ ษัทในกลุม่ ธนชาตร่วมเป็ นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตมาตังแต่
้
ปี 2557)
ด้ านการดูแลสังคมและสิง่ แวดล้ อม เราสานต่อการอนุรักษ์ พลังงานและใช้ ทรัพยากรอย่างมีคณ
ุ ค่า จัดทํา
สือ่ ให้ ความรู้ในการใช้ เงินและออมเงินอย่างถูกวิธี เพื่อวางรากฐานให้ สงั คมมีความมัน่ คงทางการเงินในระยะยาว และ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ด้ าน แม้ การแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในยุคดิจิทลั เบื ้องหน้ าจะเต็ม
ไปด้ วยความท้ าทาย แต่ Focus ที่แน่วแน่ของผู้บริ หารและคนธนชาตจะนําเราตอบโจทย์ ความต้ องการของลูกค้ า
และผู้ถือหุ้นพร้ อมปรับตัวทันทุกการเปลีย่ นแปลง”
สําหรับวาระนี ้ทุกท่านก็ได้ รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ แล้ ว และเนื่องจากวาระนี ้เป็ นการเสนอ
เพื่อทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรื อข้ อซักถาม ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรวบรวมไว้ เพื่อ
เสนอในวาระต่อ ๆ ไป
วาระที่ 3

ในวาระนี ้

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สํ า หรั บ ปี สิ น้ สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2561
ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้นําเสนอ

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 3 บริ ษัทฯ ขอนําเสนอรายงานงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ผ่านวีดิทศั น์ความยาวประมาณ 6 นาที เพื่ออธิ บาย
ฐานะทางการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ย ซึ่ง ได้ จัด ทํ า ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน งบการเงินนี ้ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งได้ แสดง
ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
ภาพรวม ณ ปี 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน และมีกําไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวมเพิ่มขึ ้น ซึ่งแสดงถึงผลการดําเนินงานที่ดีของกลุ่มธนชาต ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี
2561 (ในรูปแบบ QR Code) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์
“คณะกรรมการขอนําเสนอแก่ที่ประชุมเพื่อการพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว โดยผลการตรวจสอบผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
งบการเงินรวมสะท้ อนถึงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในกลุม่ ธนชาต ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี
ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ทา่ นผู้ถือหุ้นแล้ ว
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การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ด้ านสินทรัพย์
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม จํานวน 1,060,929 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 35,404 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.5 รายการที่สาํ คัญ ได้ แก่
• เงินลงทุนสุทธิ จํานวน 170,437 ล้ านบาท ลดลง 8,266 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 4.6
• เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้ จํานวน 754,613 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 41,852 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.9
จากการเติบโตของสินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อ SME โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ตามภาวะ
ตลาดรถยนต์ที่ปรับตัวดีขึ ้น
ด้ านหนี ้สินและส่วนของเจ้ าของ
บริ ษั ทฯ และบริ ษัท ย่อ ยมี หนีส้ ินรวม ณ สิน้ ปี 2561 จํ านวน 923,011 ล้ า นบาท เพิ่ม ขึน้ จากปี ก่อ น
27,556 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.1 รายการที่สาํ คัญ ได้ แก่
• เงินรับฝาก จํานวน 751,917 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 35,826 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.0 ส่วนใหญ่
เป็ นการเพิ่มขึ ้นของเงินฝากออมทรัพย์
• ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม จํานวน 55,013 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3,417 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
6.6 ส่วนใหญ่เป็ นการเสนอขายตราสารหนี ้ของบริ ษัทย่อยของธนาคารธนชาต
ส่ว นของเจ้ าของรวม จํ า นวน 137,918 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ จากปี ก่ อ น 7,848 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ น้
ร้ อยละ 6.0 ส่วนใหญ่ เกิดจากกําไรจากการดําเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ จํานวน 7,839 ล้ านบาท ในขณะที่มี
การจ่ายเงินปั นผล จํานวน 2,680 ล้ านบาท และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ ้น 4,133 ล้ านบาท
การพิจารณางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ในปี 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม จํานวน 15,806 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี
ก่อน 1,465 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.2 โดยเป็ นกําไรส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ จํานวน 7,839 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 838
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.0 รายการเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญ มีดงั นี ้
1. รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
ในปี 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิจํานวน 30,767 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,597
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื ้อ
2. รายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ย จํานวน 13,408 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 6
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.04 รายการที่สาํ คัญ ได้ แก่
• รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิ จํานวน 6,658 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 768 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 13.0 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าธรรมเนียมจากการจัดการกองทุน และค่านายหน้ าจากการเป็ น
ตัวแทนขายประกันภัย/ประกันชีวิต
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• รายได้ จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ จํานวน 2,808 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 203 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.8
• รายได้ จากการดําเนินงานอื่น จํานวน 3,942 ล้ านบาท ลดลง 965 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
19.7 ส่วนใหญ่เกิดจากกําไรสุทธิจากเงินลงทุนลดลงจํานวน 1,449 ล้ านบาท จากการปรับพอร์ ตเงินลงทุนให้ เหมาะสม
ตามภาวะตลาดการเงินที่ผนั ผวน

ร้ อยละ 0.7

3. ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ จํานวน 20,979 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 143 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น

4. ค่าใช้ จ่ายหนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่า
ในปี 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีหนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่า จํานวน
4,785 ล้ านบาท ลดลง 1,451 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 23.3 จากการบริ หารคุณภาพหนี ้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ภาษี เงินได้
ในปี 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีภาษี เงินได้ จํานวน 2,605 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,446 ล้ านบาท
เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของธนาคารธนชาตได้ หมดไปตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม 2561
จากความมุง่ มัน่ ที่แน่วแน่ตอ่ เป้าหมายความสําเร็ จ (Focus for Achievement) ของทุกบริ ษัท ภายใต้ กลุม่
ธุรกิจทางการเงินของธนชาต ส่งผลให้ ผลประกอบการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เติบโตอย่างแข็งแกร่ ง และมัน่ คง
ผลการดําเนินงานปี 2561 ของบริ ษัทย่อยที่สาํ คัญ ดังแสดงหน้ าจอ
ตารางแสดงผลการดําเนินงานปี 2561 และปี 2560 ของบริ ษัทย่อยที่สาํ คัญ
บริษัทย่ อย
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม *
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ ที เอส จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
บริ ษัท ราชธานีลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จํากัด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊ กซ์ จํากัด
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ

สัดส่ วนการถือหุ้น
ทางตรง/ทางอ้ อม
(ร้ อยละ)

50.96
50.96
50.96
50.96
38.22
33.22
100.00
83.44
51.00

(หน่วย: ล้ านบาท)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สําหรับปี
2561
2560
14,703
13,911
1,042
593
237
654
1,641
14
201
(63)

13,810
13,135
1,051
609
210
426
1,126
24
45
30

* เฉพาะส่วนของธนาคารธนชาต
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ขอให้ ผ้ ูถื อหุ้นได้ พิจ ารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกํ าไรขาดทุน เบ็ ดเสร็ จ สิ ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี ที่อยูใ่ นมือท่านผู้ถือหุ้นแล้ ว”
ภายหลังจากการนําเสนอวีดิทศั น์ คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วีดิทศั น์ที่ได้ นําเสนอ
ผ่านไปนัน้ ได้ อธิบายฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2561 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยู่ใน
รายงานประจํ าปี กับสรุ ปงบการเงิน การวิเคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการประจํ าปี 2561 ที่ส่งให้ กับผู้ถือหุ้น
ทุกท่านแล้ ว
จากนัน้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ นซั ก ถาม / แสดงความคิ ด เห็ น โดยในวาระนี จ้ ะมี ผ้ ู สอบบั ญ ชี
จากสํานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ช่วยตอบคําถามให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วย ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น
แต่อย่างใด จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
624,903,436
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
8,405,925
บัตรเสีย
0
มติ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ถื อ หุ้ นซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน
เห็นด้ วยให้ อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 และจ่ ายเงินปั นผล

ประธานที่ประชุม ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ตามรายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ที่ได้ ชีแ้ จงให้
ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแล้ วนัน้ และจากข้ อมูลที่แสดงไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเชิ ญประชุม
โดยในปี 2561 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จํานวน 3,316,438,710.84 บาท และกําไรสุทธิส่วนที่เป็ น
ของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม จํานวน 7,839,427,861.93 บาท ซึง่ คณะกรรมการได้ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีทนุ สํารองตามกฎหมายครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมายเพิ่มเติม ซึง่ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา ดังนี ้
1. รับทราบการไม่จดั สรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2561 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
2. อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นละ 2.60 บาท แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ
1.00 บาท ดังนัน้ คงเหลือ เงิ น ปั น ผลที่ บริ ษัทฯ ต้ องจ่ ายอีกในอัตราหุ้น ละ 1.60 บาท เป็ นจํ านวนเงิ น ที่อ นุมัติ จ่า ย
1,833,060,324.80 บาท ทังนี
้ ้ เงินที่จ่ายปั นผลนํามาจากกําไรสะสมที่เสียภาษี ดังนี ้
• จํานวนหุ้นละ 0.056 บาท จ่ายจากกําไรสะสมที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30
• จํานวนหุ้นละ 0.331 บาท จ่ายจากกําไรสะสมที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 25
• จํานวนหุ้นละ 1.213 บาท จ่ายจากกําไรสะสมที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 23
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เงิ น ปั นผลที่ อ นุ มั ติ จ่ า ยของปี 2561 ทั ง้ สิ น้ หุ้ นละ 2.60 บาท รวมเป็ นจํ า นวนเงิ น ที่ อ นุ มั ติ จ่ า ย
2,998,190,027.80 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 90.40 ของกํ า ไรสุท ธิ ปี 2561 จากผลการดํ า เนิ น งานตามงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ และร้ อยละ 38.25 จากผลการดําเนินงานส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม สําหรับสถิติ
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ จากผลการดําเนินงานปี 2559 ถึง 2561 ก็ได้ จดั ทําตารางเปรี ยบเทียบให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน
ได้ พิจารณาแล้ ว ดังที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้ าที่ 4
หากได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว ก็จะกําหนดวันที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date)
ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
จากนัน้ ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม /
แสดงความเห็น ดังนี ้
คุณพิทักษ์ เนตรเพชราชัย (ผู้ถอื หุ้น)
สอบถามเรื่ องเกี่ ยวกับการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
(“ธนาคารทหารไทย”)
ประธานที่ประชุม
สําหรับเรื่ องเกี่ยวกับการรวมกิจการนี ้ ทางคณะกรรมการได้ เตรี ยมที่จะรายงานให้ ที่ประชุมรับทราบเป็ น
การเฉพาะ โดยจะขออนุญาตรายงานและตอบข้ อซักถามในวาระที่ 8 เรื่ องอื่น ๆ
หลังจากนันไม่
้ มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ผลการลงมติวาระที่ 4 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
633,317,641
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
102,125
บัตรเสีย
0
มติ ที่ประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 เป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
จากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 2.60 บาท โดยคงเหลือเงินปั นผลที่ต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ
1.60 บาท และให้ ดําเนินการจ่ายเงินปั นผลตามกําหนดการที่เสนอ
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่ อย ประจําปี 2562 และอนุ มัติ
เงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2561

ประธานที่ ป ระชุ ม ได้ ม อบหมายให้ คุ ณ ธี รพจน์ วั ช ราภัย ประธานกรรมการสรรหา กํ า หนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็ นผู้นําเสนอในวาระนี ้
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คุณธีรพจน์ วัชราภัย เรี ยนแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 ได้ จ่ายค่าตอบแทนที่ได้ จ่ายให้ แก่กรรมการ
บริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ตามอัตราที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 มีจํานวนเงินรวมที่
จ่ายในปี 2561 ดังนี ้
• ค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ฯ รวมจํ า นวนที่ จ่า ย 9,553,000 บาท ซึ่งเป็ นไปตามจํ านวนครั ง้ ที่
กรรมการเข้ าร่วมประชุม
• ค่าตอบแทนที่จ่ายแก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกคณะรวมจํานวนที่จ่าย 4,487,666.67 บาท
• ตารางแสดงอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกคณะที่จ่าย
ในปี 2561 และที่จ่ายในปั จจุบนั รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หน้ าที่ 5
ส่วนค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2561 ดูได้ จากรายงานประจําปี หน้ าที่ 90 ถึงหน้ าที่ 91
ซึง่ เป็ นการรายงานเพื่อทราบไม่มีการลงมติ และนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้ รายงานไปแล้ วนัน้ บริ ษัทฯ ไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทน และ/หรื อ สิทธิประโยชน์อื่นใดในลักษณะที่มิใช่คา่ ตอบแทนตามปกติให้ แก่กรรมการ
สําหรับในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ พิจารณาทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อยตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนแต่ละคนจะต้ องสะท้ อนภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ
2. มีการพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนําข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทจดทะเบียนหมวดธุรกิจธนาคารที่รวบรวมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
เสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทน ดังนี ้
1. อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ
ขออนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่จ่ายในปั จจุบนั ดังนี ้
ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน : คน)
120,000
60,000

(หน่วย: บาท)
ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครั ง้ : คน)
60,000
30,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
ขออนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่จ่ายในปั จจุบนั ดังนี ้
(หน่วย: บาท)
ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ

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

ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครั ง้ : คน)
30,000
20,000
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คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ขออนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่จ่ายในปั จจุบนั ดังนี ้
ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ

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

คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
ขออนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่จ่ายในปั จจุบนั ดังนี ้
ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ

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

เอกสารแนบ 1

(หน่วย: บาท)
ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อครั ง้ : คน)
20,000
15,000

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

ทังนี
้ ้ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
ทุกคณะ และให้ คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตรานี ้ไว้ จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น
2. อนุมตั ิการจัดสรรเงินบําเหน็จแก่กรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ในอัตราร้ อยละ 1
ของเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายแก่ผ้ ูถือหุ้น ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ กําหนดไว้ โดยให้ คณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ เป็ นผู้ พิ จ ารณาจั ด สรรแก่ ก รรมการบริ ษั ท ฯ ต่ อ ไป โดยปี นี เ้ งิ น ปั นผลที่ อ นุมัติ จ่ า ยแก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นรวมเป็ น
จํานวนเงิน 2,998,190,027.80 บาท ดังนัน้ จํานวนเงินบําเหน็จที่ขอเสนอจ่ายแก่กรรมการทังคณะ
้
จึงเป็ นเงินจํานวน
29,981,900.28 บาท รายละเอียดของการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการจากผลการดําเนินงานปี 2559-2561 ปรากฏใน
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้ าที่ 5 โดยปี ที่แสดงในเอกสารเป็ นปี ผลการดําเนินงาน
หลังจากนัน้ คุณธีรพจน์ วัชราภัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ โดยใช้ บตั รที่ระบุวาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2 ดังนี ้
1. ขออนุมตั ิค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2562 ตามที่เสนอ
โดยใช้ บตั รลงคะแนนวาระที่ 5.1
2. ขออนุมตั ิจ่ายเงินบําเหน็จแก่กรรมการบริ ษัทฯ ในจํานวนร้ อยละ 1 ของเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายแก่
ผู้ถื อ หุ้น โดยให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท ฯ เป็ นผู้ดํ า เนิ น การจัดสรรแก่ ก รรมการบริ ษั ท ฯ ต่อ ไป โดยใช้ บัต รลงคะแนน
วาระที่ 5.2
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ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
633,293,040
ไม่เห็นด้ วย
109,221
งดออกเสียง
121,725
บัตรเสีย
0
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2562
ผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
531,174,668
ไม่เห็นด้ วย
99,536,693
งดออกเสียง
2,812,625
บัตรเสีย
0
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม อนุมตั ิการจัดสรรเงินบําเหน็จกรรมการบริ ษัทฯ ในอัตราร้ อยละ 1 ของเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้ดําเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้เป็ นการพิจารณาเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทฯ แทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ โดยขอให้ คุณธีรพจน์ วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดในวาระนี ้
คุณธีรพจน์ วัชราภัย เรี ยนแจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายบันเทิง ตันติวิท

ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)

2. นายวิชิต ญาณอมร

กรรมการ กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการกํากับความเสีย่ ง (กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร)

3. นายปริ ญญา หอมเอนก

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํ ากับ ความเสี่ย ง
(กรรมการอิสระ)

เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี ้ จึงใคร่ ขอเชิญบุคคลที่ถกู เสนอชื่อรับแต่งตัง้
เป็ นกรรมการทัง้ 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็ นการชัว่ คราว หลังจากนันบุ
้ คคลที่ถกู เสนอชื่อรับแต่งตังเป็
้ นกรรมการทัง้
3 ท่าน ได้ ออกจากห้ องประชุม
คุ ณ ธี รพจน์ วั ช ราภั ย เรี ย นแจ้ งต่อ ที่ ป ระชุ ม ว่า การสรรหาหรื อ เสนอแนะผู้ที่ จ ะเข้ า รั บ ตํ า แหน่ ง
แทนกรรมการที่ครบวาระนี ้ นอกจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
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และบรรษัทภิบาล เป็ นผู้พิจารณาแล้ ว คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังได้ เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม ที่จะเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการในการประชุมครัง้ นี ้ ผ่านทาง
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แต่ปรากฏว่า
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.thanachart.co.th) ตังแต่
เมื่อพ้ นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามา ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงได้ พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ แทนกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ที่ อ อกตามวาระ ซึ่ง คณะกรรมการสรรหา กํ า หนดค่า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล ได้ พิ จ ารณาความรู้
ความสามารถ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยสําหรับกรรมการที่ออกตามวาระได้ พิจารณาถึงผลการปฏิบตั ิหน้ าที่
ที่ผา่ นมาและการเข้ าร่วมประชุมด้ วย มีมติเสนอบุคคล 3 ท่าน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณามีมติเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอบุคคลทัง้ 3 ท่าน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป โดยทัง้ 3 ท่าน
ได้ รับความเห็นชอบการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ จาก ธปท. แล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้ อมูลประวัติ
โดยสังเขปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ได้ จากหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมตังแต่
้ หน้ าที่ 35 ถึงหน้ าที่ 40 หรื อตามที่แสดงบน
จอภาพ
หลังจากนัน้ คุณธีรพจน์ วัชราภัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
คุณธีรพจน์ วัชราภัย แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี ้เพื่อความโปร่งใสในการลงมติจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
แยกเป็ นรายบุคคล โดยให้ ใช้ บตั รที่ระบุ วาระที่ 6.1 ถึงวาระที่ 6.3 ที่ระบุชื่อกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
6.1 นายบันเทิง ตันติวิท
6.2 นายวิชิต ญาณอมร
6.3 นายปริ ญญา หอมเอนก
จากนัน้ คุณธีรพจน์ วัชราภัย ได้ เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ได้ ออกจากห้ องประชุมเป็ นการชัว่ คราวกลับ
เข้ าที่ประชุมเพื่อดําเนินการในวาระต่อไป
มีผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วยให้ แต่งตังบุ
้ คคลที่คณะกรรมการเสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ โดยแยกการ
ลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคลจากคะแนนเสียงทังหมดของที
้
่ประชุม ดังนี ้
ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นายบันเทิง ตันติวิท มีดงั นี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

มติ

จํานวนเสียง

520,260,941
87,042,477
26,223,325
0
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ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นายวิชิต ญาณอมร มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ผลการลงมติวาระที่ 6.3 นายปริญญา หอมเอนก มีดงั นี ้

520,359,044
86,944,374
26,223,325
0

เห็นด้ วย
606,919,318
ไม่เห็นด้ วย
384,100
งดออกเสียง
26,223,325
บัตรเสีย
0
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตัง้
บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ เสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2562

ประธานที่ประชุ ม ได้ มอบหมายให้ คุ ณศิริเพ็ญ สีตสุ วรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ น
ผู้นําเสนอในวาระนี ้
คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ เรี ยนแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 ซึ่งกําหนดค่าสอบบัญชีให้ เป็ นจํานวนเงิน 950,000
บาท โดยสําหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณานําเสนอผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้
พิจารณาความเห็นของกรรมการตรวจสอบแล้ ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
จากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีรายนาม ดังนี ้
1. นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรื อ
2. นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2562 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 950,000 บาท
หลัง จากได้ พิ จ ารณาถึ ง องค์ ป ระกอบในด้ า นต่า ง ๆ รวมทัง้ ความเหมาะสมของปริ ม าณงานแล้ ว
มีความเห็นว่า บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นสํานักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชี อยู่ในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู้
ความชํานาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน มีความรู้ ความเข้ าใจ ในธุรกิจ
ต่าง ๆ ของบริ ษัทในกลุม่ ธนชาตเป็ นอย่างดี ตลอดจนมีการให้ บริ การ และการให้ คําปรึ กษากับบริ ษัทฯ ในด้ านต่าง ๆ
เป็ นอย่างดีตลอดมา
สําหรับค่าสอบบัญชี ที่เสนอเข้ ามาในปี 2562 นี ้ ก็ มีความสมเหตุสมผล โดยผู้สอบบัญชี ทงั ้ 3 ท่าน
รวมถึงบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
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บริ ษัทฯ แต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ รับความเห็นชอบจาก ธปท. แล้ ว โดยอัตราค่าสอบบัญชีของปี 2562
จํานวน 950,000 บาท ซึง่ เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2561
สําหรับรายละเอียดประวัติผ้ สู อบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน และข้ อมูลอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในเล่มหนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุม หน้ าที่ 42 ถึงหน้ าที่ 44
หลัง จากนัน้ คุณศิ ริ เพ็ ญ สีต สุว รรณ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ซักถาม / แสดงความคิ ด เห็น ซึ่ง ไม่มี
ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติ
ผลการลงมติในวาระที่ 7 มีดงั นี ้
มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย
623,373,766
ไม่เห็นด้ วย
10,200,500
งดออกเสียง
126,025
บัตรเสีย
0
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2562 โดยมีรายชื่อ ดังนี ้
1. นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรื อ
2. นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315
และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 950,000 บาท
วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ประธานที่ประชุ ม ได้ มอบหมายให้ คุ ณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงาน
เพิ่มเติมเพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นรั บทราบกรณีเกี่ ยวกับการรวมกิ จการระหว่างธนาคารธนชาต กับธนาคารทหารไทย จํ ากัด
(มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย”) ตามที่มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถาม
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ แจ้ งต่อที่ประชุม เรื่ องการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคาร
ทหารไทย รายละเอียดตามที่บริ ษัทฯ ได้ มีการแจ้ งสารสนเทศเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง แจ้ งการลงนามในบันทึกข้ อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เกี่ยวกับการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต
กับธนาคารทหารไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ดังนี ้

ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอข้ อเสนอแนะและคําถามต่าง ๆ ได้ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม / แสดงความเห็น
ประธานที่ประชุม

สํา หรั บ คํ า ถามของผู้ถื อ หุ้น ที่ ไ ด้ ส อบถาม เรื่ อ งการรวมกิ จ การระหว่ า งธนาคารธนชาตกับ ธนาคาร
ทหารไทย ในวาระที่ 4 ขอชี ้แจงในแต่ละคําถาม ดังนี ้
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1. ราคาหุ้นของบริ ษัทฯ กับธนาคารทหารไทย คิดเป็ นกี่ห้ นุ แลกกับกี่ห้ นุ
ชี ้แจงว่า ไม่ได้ มีการแลกหุ้น ซึ่งการรวมกิจการไม่เกี่ยวกับบริ ษัทฯ โดยตรง โดยเป็ นการรวมกิจการ
ระหว่างธนาคารธนชาต กับธนาคารทหารไทย อีกทังยั
้ งมีความไม่แน่นอน ยังคงต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดและ
ต้ องมีการเจรจากันในอีกหลายประเด็น วิธีการที่จะใช้ ก็คือ ธนาคารทหารไทยจะมีการเพิ่มทุนให้ เพียงพอแล้ วจะเสนอ
ซื ้อหุ้นธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย ซึง่ หมายรวมถึงหุ้นจากบริ ษัทฯ ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย
(“สโกเทียแบงก์”) และจากผู้ถือหุ้นรายย่อยทังหมด
้
700 กว่าราย ในราคาจํานวนหนึ่ง ขณะเดียวกันธนาคารทหารไทย
จะเสนอขายหุ้นให้ กบั ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต ส่วนจํานวนและราคาที่แน่นอนอยู่ในระหว่างการพิจารณาข้ อมูลและ
ประเมินกันอยู่ ซึง่ ตอนนี ้อยูร่ ะหว่างทําการตรวจสอบทรัพย์สนิ และหนี ้สิน (Due Diligence)
2. กําไรที่ได้ จากการรวมกิจการจะนําไปทําอะไรบ้ าง และจะมีการจ่ายปั นผลหรื อไม่
กําไรที่ได้ นนจะนํ
ั ้ าไปใช้ ประโยชน์ได้ หลายทาง คือ อาจจะมีการจ่ายเงินปั นผลเพิ่มขึ ้น หรื อซื ้อหุ้นคืน
เพิ่มขึ ้น หรื อเอาไปลงทุนอย่างอื่นที่ให้ ผลตอบแทนที่ดี ซึง่ เป็ นเรื่ องที่ต้องพิจารณาต่อไปในอนาคต
3. เรื่ องวัฒนธรรมองค์กรของทัง้ 2 ธนาคาร ที่มีความแตกต่างกัน และเรื่ องการจัดสรรผู้บริ หาร จะมีการ
ดําเนินการอย่างไรบ้ าง โดยเรื่ องนี ้ขอให้ คณ
ุ สมเจตน์ หมูศ่ ิริเลิศ เป็ นผู้ตอบคําถาม
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
ชี ้แจงว่า เรื่ องผู้บริ หาร มี 2 ระดับ ได้ แก่ 1) บริ ษัทฯ จะมีตวั แทนไปร่ วมบริ หารในระดับคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยของธนาคารทหารไทย ภายหลังรับโอนกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยอาจจะมีตวั แทน 2
ท่าน ซึง่ ต้ องพิจารณากันต่อไป 2) ระดับผู้บริ หารที่จะร่ วมในการบริ หารกิจการ เป็ นเรื่ องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
เพื่อดูความสามารถของผู้บริ หารแต่ละคนว่าเป็ นอย่างไร มีความจําเป็ นที่ต้องมีผ้ บู ริ หารในระดับต่าง ๆ มากน้ อยแค่ไหน
และผู้ใดที่เหมาะสม ซึง่ เป็ นเรื่ องที่ต้องบริ หารจัดการต่อไป อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ เป็ นเรื่ องที่เกินความคาดหมายเพราะกลุม่
ธนชาตดูแลและดําเนินการเรื่ องนี ้มาโดยตลอด มัน่ ใจว่าความสามารถของผู้บริ หารของทัง้ 2 ธนาคาร จะสามารถดูแล
พนักงานทังหมดในทุ
้
กระดับได้ อย่างเป็ นธรรม อีกทัง้ การรวมกิจการและการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล จะสร้ าง
ประโยชน์ในการให้ บริ การที่ดีขึ ้นแก่ลกู ค้ า จะนํามาซึง่ ผลตอบแทนที่ดีขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วย
ประธานที่ประชุม
ขอขยายความเพิ่มเติมในส่วนที่คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ชี แ้ จงว่า การเข้ าร่ วมบริ หารในระดับสูงนัน้
หมายถึงระดับคณะกรรมการ โดยคาดว่าจํานวนกรรมการที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ จะเท่ากับจํานวนกรรมการที่ ING
Bank N.V. แห่งประเทศเนเธอร์ แลนด์ (“ING”) และกระทรวงการคลัง ส่งเข้ ามาเป็ นตัวแทน ซึ่งทัง้ 3 รายนี ้ จะถือหุ้นใน
ธนาคารภายหลังรวมกิจการในจํานวนใกล้ เคียงกัน ซึ่งบริ ษัทฯ จะถือหุ้นไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 20 เพื่อที่จะสามารถนํากําไร
ของธนาคารใหม่เข้ ามาเป็ นกําไรของบริ ษัทฯ ได้ ตามวิธี Equity Accounting ไม่ใช่มีรายได้ จากเงินปั นผลรับเพียงอย่าง
เดียว
สําหรับประเด็นเรื่ องที่ทงั ้ 2 ธนาคาร มีอตั ราค่าตอบแทนและรู ปแบบค่าตอบแทนแก่พนักงานที่แตกต่าง
กัน จะมีปัญหาในการรวมกิจการหรื อไม่นนั ้ เป็ นเรื่ องที่จะต้ องพิจารณา แต่คาดว่าไม่มีประเด็นที่น่าเป็ นห่วง สามารถ
บริ หารจัดการได้
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คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
เรี ยนเพิ่มเติมว่า ขณะนี ้อยูร่ ะหว่าง Due Diligence โดยรอข้ อมูลการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของแต่ละ
ธนาคารอยู่ ซึง่ หลักการคือจะช่วยกันดูแลรักษาผลประโยชน์ของพนักงาน
คุณพิทักษ์ เนตรเพชราชัย (ผู้ถอื หุ้น)
ขอความชัดเจนประเด็นเรื่ องการเป็ นนายหน้ าประกันชีวติ ที่ทงั ้ 2 ธนาคารต่างก็มสี ญ
ั ญากับบริ ษัทประกัน
ชีวิตคนละแห่ง อัตราค่าคอมมิชชัน่ ที่ได้ รับจะแตกต่างกันหรื อไม่ หรื อพนักงานจะต้ องขายประกันชีวิตของทัง้ 2 แห่ง
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์
เรี ยนชีแ้ จงว่า ธนาคารภายหลังรวมกิจการ จะเป็ นนายหน้ าให้ กบั บริ ษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียว ซึ่ง
จะต้ องพิจารณากันต่อไป
คุณพิทักษ์ เนตรเพชราชัย (ผู้ถอื หุ้น)
สอบถามว่า นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของธนาคารภายหลังการรวมกิจการจะเป็ นอย่างไร
ประธานที่ประชุม
เรื่ องนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของธนาคารภายหลังรวมกิจการ ได้ มีการตกลงกันในเบื ้องต้ นแล้ ว โดย
บริ ษัทฯ จะได้ รับเงินปั นผลตามสัดส่วนการถือหุ้น
คุณพิทักษ์ เนตรเพชราชัย (ผู้ถอื หุ้น)
บริ ษัทประกันชีวิตที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นร่ วมกับบริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (“เอ็มบีเค”) ปั จจุบนั ผลการ
ดําเนินธุรกิจเป็ นอย่างไร มีการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมหรื อไม่
คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์
เรี ยนชี ้แจงว่าสําหรับบริ ษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“เอ็มบีเค ไลฟ์ ”) ปั จจุบนั มีรายได้
จากการรับประกันประมาณ 1,000 ล้ านบาท ตอนนี ้ค่อย ๆ เติบโต ซึ่ง เอ็มบีเค ไลฟ์ ไม่ได้ ใช้ Network ของธนาคาร
ธนชาตและบริ ษัทย่อยของธนาคารธนชาตเลย โดยได้ มีการจัดตังบริ
้ ษัทนายหน้ าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยของ
ตัวเองคือ บริ ษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จํากัด (“ทีเอ็ม โบรคเกอร์ ”) ซึ่งขณะนี ้มีจํานวน Agent ประมาณ 2,000 คน แล้ ว ซึ่ง
คงจะต้ องใช้ วลาในการขยายธุรกิจ
คุณกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (ผู้ถอื หุ้น)
ได้ ทราบข้ อมูลจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารทหารไทยว่าภายหลังการรวมกิจการจะมีผ้ ถู ือหุ้น
รายใหญ่แบ่งเป็ น 4 กลุม่ ขอทราบความชัดเจนในเรื่ องนี ้
ประธานที่ประชุม
เรี ยนแจ้ งว่า ในท้ ายที่สดุ แล้ ว จะมี 3 ราย ได้ แก่ 1) ING 2) บริ ษัทฯ และ 3) กระทรวงการคลัง สําหรับ
สโกเทียแบงก์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนซึ่งจะย้ ายการลงทุนไปยังภูมิภาคแถบลาตินอเมริ กาและ
แคริ เบียน ดังนัน้ คงจะลดสัดส่วนการถือหุ้นและจะไม่เข้ ามาร่วมในการบริ หาร
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นอกจากนี ้ไม่มีผ้ เู สนอเรื่ องอื่นใดเข้ าสูก่ ารพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.10 นาฬิกา

ลงชื่อ
(

นายบันเทิง ตันติวิท
นายบันเทิง ตันติวิท

ลงชื่อ
(

นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง
นายภาณุพนั ธุ์ ตวงทอง

ประธานที่ประชุม
)

ผู้จดบันทึกการประชุม
)
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