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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 
บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ณ ห้องรอยลั ออคดิ บอลรูม ชัน้ 2  รอยลั ออคดิ เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส 
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา 
 

 องค์ประชุม ณ เวลา 14.02 นาฬิกา มีผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จ านวน 525 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 
13,109,394 หุ้น  และผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จ านวน 1,441 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 614,349,058 หุ้น รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น
ทัง้สิน้ 1,966 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 627,458,452 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.1034 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมดจ านวน 1,277,829,703 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุ 

 บนัทึกเพ่ิมเติม: มีผูถื้อหุ้น 2 รายที่เป็นบคุคลที่เกี่ยวข้องกนัตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 
ก าหนด ถือหุ้นรวมกนัเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นจ านวน 5,531,430 หุ้น 
ซ่ึง ธปท. อนญุาตให้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้รวมกนัไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ ดงันัน้ จ านวนหุ้นที่ประธานที่ประชุมรายงานตอนเปิดประชุม จะสามารถออกเสียงได้ในแต่ละวาระรวมเป็น
จ านวน 621,927,022 เสียง 

 กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

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

กรรมการบริหารความเสี่ยง   และกรรมการผู้ จัดการใหญ่  
(กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

3. นางศิริเพ็ญ สตีสวุรรณ กรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน  (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

4. นายสมเกียรติ ศขุเทวา กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

5. นายธีรพจน์ วชัราภยั กรรมการ  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  และ
กรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

6. นายวิชิต  ญาณอมร กรรมการ  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  และ
กรรมการบริหารความเสีย่ง  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

7. นางสาวสวุรรณภา สวุรรณประทีป กรรมการ  รองประธานกรรมการบริหาร  และรองประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ง  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

8. นายสมเจตน์ หมูศ่ิริเลศิ กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความเสี่ยง  และ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 
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9. นายทวีศกัดิ์ ศกัดิ์ศิริลาภ กรรมการ  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

 เปิดประชุม  นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม 
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อเวลา 14.02 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยพิจารณาเรียงตาม
ระเบียบวาระการประชมุ ดงัรายละเอียดในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุที่ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว  

โดย ประธานที่ประชุม แต่งตัง้ให้  คุณภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง  เลขานกุารบริษัท เป็นผู้จดบนัทึกการประชุม 
หลงัจากนัน้ขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะน ากรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ตลอดจนชีแ้จงรายละเอียดวิธีการ
ด าเนินการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

เลขานุการบริษัท  ได้เรียนชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครัง้นี ้มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม
ทัง้สิน้จ านวน 9 ท่าน เข้าประชุมครบทุกท่าน ซึ่งในจ านวนนีร้วมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยได้แนะน ากรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล
และเรียนชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้นี ไ้ด้มีผู้บริหารสายการเงินของบริษัทฯ และผู้บริหารของ
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) เข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่  ผู้บริหารสายกลยทุธ์การเงิน  ผู้บริหาร
ธุรกิจลกูค้ารายใหญ่ 2  ผู้บริหารธุรกิจลกูค้าขนาดกลางและขนาดยอ่ม  ผู้บริหารเครือขา่ยลกูค้ารายยอ่ยและธุรกิจขนาด
เล็ก  ผู้บริหารธุรกิจสินเช่ือรถยนต์  และในวนันี ้คุณรัตนา จาละ ผู้สอบบญัชี จากส านกังานสอบบญัชี ที่ท าการสอบ
บญัชีบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ ก็ได้เข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย ดงันัน้ หากในระหวา่งการประชุมท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์
จะให้กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือผู้สอบบญัชีตอบชีแ้จงข้อซกัถามก็สามารถด าเนินการได้ 

หลงัจากนัน้ ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ของโรงแรมเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงเส้นทางหนีไฟกรณีที่เกิดเหตุฉกุเฉินหรือ
เพลิงไหม้เพื่อความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้น และได้ขอเชิญผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการ
ประชุมครัง้นีด้้วย โดยคณุประชา  ใจดี  ในฐานะผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายย่อย เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนน
เสยีงในครัง้นี ้พร้อมทัง้ได้ชีแ้จงรายละเอียดวิธีการด าเนินการประชมุให้ทราบ สรุปได้ดงันี ้

 บริษัทฯ ได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนไว้ให้กบัทกุท่านเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติ  
ในการประชุม โดยบตัรลงคะแนนที่ท่านได้รับจะแบ่งเป็นวาระต่าง ๆ รวมทัง้หมด 10 บัตร  ซึ่งฝ่ายจัดการได้พิมพ์
รายละเอียดไว้ในบตัรแล้ว ส าหรับวาระท่ี 2 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ที่ประชมุรับทราบเทา่นัน้จึงไมม่ีบตัรลงคะแนน 

 ในระหวา่งการประชมุแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่มีประเด็นชีแ้จงหรือค าถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุ
เพื่อให้ผู้จดบนัทกึการประชมุ ได้บนัทกึรายงานการประชมุได้ถกูต้อง 

 การออกเสยีงลงมติ ส าหรับท่านที่ประสงค์จะใช้สิทธิลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด 
กรุณากรอกมติของท่านพร้อมลงนามไว้ในบตัร เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บและรวบรวมคะแนน
ดงักล่าว  โดยบตัรลงคะแนนใดที่มิได้ลงลายมือช่ือในบตัร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บตัรเสีย” และ 
ไมน่ ามานบัเป็นฐานคะแนนเสยีง ยกเว้น วาระท่ี 5 จะนบัรวมเป็นฐานในการค านวณคะแนนเสยีงด้วย 

 ส าหรับทา่นท่ีมีมติ “เห็นด้วย” ไมต้่องสง่บตัรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่มีมติไม่เห็นด้วย 
งดออกเสียง และบตัรเสีย หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระนัน้  ได้จ านวน
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เทา่ใดจะถือเป็นคะแนนเสยีงที่มีมติเห็นชอบด้วย ทัง้นี ้รวมถึงคะแนนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นได้แสดงการลงมติในแต่ละวาระไว้
อยา่งชดัเจนในหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย 

 ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอด าเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน 
เมื่อการรวมคะแนนเป็นท่ีเรียบร้อยก็จะกลบัมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป 

หลงัจากการชีแ้จงดงักล่าวข้างต้น ประธานที่ประชุมจึงขอเข้าสูก่ารพิจารณาตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ 
ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 

 ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ได้จดัขึน้เมื่อ
วนัพฤหสับดีที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งรายงานการประชุมดงักล่าวจ าเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาความถูกต้อง
ร่วมกนั โดยรายละเอียดของร่างรายงานการประชมุ ได้จดัพิมพ์ไว้ในเลม่หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุหน้าที ่8 ถึงหน้าที ่
33 โดยขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว พร้อมสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไข
รายงานการประชุมในจุดใดบ้างหรือไม่ หากผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่มีประเด็นชีแ้จงหรือค าถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุล
เพื่อให้ผู้จดบนัทกึการประชมุ ได้บนัทกึรายงานการประชมุได้ถกูต้อง 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดงักลา่ว ประธานที่ประชุมจึง
เสนอให้ที่ประชมุลงมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

บันทึกเพ่ิมเติม หลงัจากเปิดประชมุจนถึงเวลาลงมติวาระที ่1 มีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ
เพ่ิมจ านวน 107 ราย เป็นจ านวน 10,917,034 หุน้ ท าใหมี้จ านวนผูถื้อหุน้ทีล่งทะเบียนเข้าร่วมประชมุทัง้ส้ิน 2,073 ราย  
รวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้ส้ิน 638,375,486 หุน้ 

ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดงันี ้

 เห็นด้วยจ านวน  632,730,456 เสยีง 

 ไมเ่ห็นด้วยจ านวน      0 เสยีง 

 งดออกเสยีงจ านวน        111,600 เสยีง 

 บตัรเสยีจ านวน            2,000 เสยีง 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2558 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ที่ผา่นมา ตอ่ที่ประชมุ 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์  แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 นี ้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานจาก
คณะกรรมการ ซึง่ได้จดัเตรียมการน าเสนอไว้ในรูปแบบของวีดิทศัน์ ความยาวประมาณ 10 นาที โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ
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พิจารณารายละเอียดในรายงานประจ าปี 2558 ซึง่ได้จดัท าเป็นแผน่ซีดีสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสือบอกกลา่ว
เชิญประชมุ 

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

“เรามีก าไรสุทธิเติบโตข้ึนจากปีก่อน ฐานรายได้รวมปรับตัวเพ่ิมข้ึนในขณะที่หนี้สงสัยจะสูญ 
จากการด าเนินงานปกติปรบัตวัลดลง อตัราส่วนส ารองต่อสินเชื่อด้อยคณุภาพ (Coverage Ratio) ปรับตวัดีข้ึนอย่างมี
นยัส าคญั ทีส่ าคญัเงินกองทนุของธนาคารธนชาตเติบโตข้ึนอีกอย่างแข็งแกร่งมาอยู่ระดบัแนวหนา้ของธนาคารพาณิชย์
พร้อมรองรบัการเติบโตในอนาคตอย่างมัน่คง 

ปีที่ผ่านมา ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มธนชาต ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
ทกุด้าน ก าไรสทุธิเติบโต 4 ไตรมาสติดต่อกนั เป็นจ านวน 10,743 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 821 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.27 
ฐานรายได้รวมปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย รวมถึงการบริหาร
ค่าใช้จ่ายหนีสู้ญและหนีส้งสยัจะสูญอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรบัคณุภาพสินทรพัย์ปรบัตวัดีข้ึนอย่างมีนยัส าคญั ส่งผล
ให้สินเชื่อด้อยคุณภาพปรับตวัลดลงจ านวน 11 ,080 ล้านบาท หรือลดลงถึง 1 ใน 3 ของยอดสินเชื่อด้อยคุณภาพ 
เมื่อส้ินปี 2557 

อตัราส่วนสินเชื่อด้อยคณุภาพต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ลดลงจากร้อยละ 4.09 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.84  
อตัราส่วนส ารองต่อสินเชื่อด้อยคณุภาพ (Coverage Ratio) ปรับเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัจากร้อยละ 85.52 มาอยู่ที่
ร้อยละ 119.42 ใกลเ้คียงกบัค่าเฉลีย่ของอตุสาหกรรมธนาคารพาณิชย์  ในขณะทีเ่งินกองทนุของธนาคารธนชาตเติบโต
ข้ึนจากร้อยละ 15.83 มาอยู่ที่ร้อยละ 17.92 ถือเป็นระดบัแนวหนา้ของธนาคารพาณิชย์ สามารถรองรับความเสีย่ง 
ต่าง ๆ ไดอ้ย่างครอบคลมุ สร้างความมัน่ใจในการเติบโตที่มัน่คงของกลุ่มธนชาตในอนาคต และที่น่ายินดีคือ ธนาคาร
ธนชาตสามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง ( Liquidity 
Coverage Ratio – LCR) ตามเกณฑ์ Basel III ไดเ้กินกว่าร้อยละ 100 สูงกว่าเกณฑ์ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด
ที่ร้อยละ 60 แสดงถึงความพร้อมก่อนการมีผลบงัคบัใช้ในปี 2559 ซ่ึงจะสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกค้าทกุรายได้เป็น
อย่างดี 

เหตกุารณ์ส าคญัของกลุ่มธนชาตในปี 2558 

1. ธนาคารธนชาตซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของทุนธนชาตได้ด าเนินการจ าหน่ายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่  
ผู้ถือหุ้นของธนาคารตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ เพื่อเป็นการทดแทนการไถ่ถอนหุ้นกู้ Hybrid 
Tier I และเพือ่ปรับโครงสร้างเงินกองทนุของธนาคารให้แข็งแกร่งข้ึน โดยธนาคารได้รับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ
รวม 5,512 ล้านบาท ท าให้ธนาคารมีทุนที่ช าระแล้วทัง้ส้ินจ านวน 60 ,649 ล้านบาท ซ่ึงเงินที่ได้รับจากการเพ่ิมทุน
ดงักล่าว ช่วยสร้างความเข้มแข็งใหก้บัเงินกองทนุชัน้ที ่1 ของธนาคาร 

2. ธนาคารธนชาตประสบความส าเร็จในการออกและเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพือ่นบัเป็นเงินกองทนุ
ประเภทที ่2 ตามเกณฑ์ Basel III มูลค่ารวมทัง้ส้ิน 7,000 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการช่วยเสริมสร้างความมัน่คงทางการเงิน
และเป็นรากฐานทีแ่ข็งแกร่งส าหรบัรองรบัการขยายตวัในอนาคตต่อไป  

3. บริษัท สคิบ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของธนาคารธนชาตได้จดทะเบียนเสร็จการช าระ
บญัชี กบักระทรวงพาณิชย์แลว้ และธนาคารมีผลขาดทนุทางภาษีจากเงินลงทนุในบริษทัย่อยดงักล่าว ส่งผลใหธ้นาคาร
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ไม่มีภาระภาษีในปี 2558 และได้น าผลประโยชน์ทางภาษีเกือบทัง้หมดมาพิจารณาตัง้ส ารองส่วนเพ่ิม เพือ่สร้างความ
แข็งแกร่งใหธ้นาคาร 

สถานการณ์ในปีนี้ คาดว่าธนาคารพาณิชย์ไทยจะมีการเติบโตของสินเชื่อไม่มากนกัหากเทียบกับปี  
ทีผ่่านมา ปัจจยับางส่วนมาจากสินเชื่อธุรกิจจากการใช้จ่ายของภาครฐั ขณะทีสิ่นเชื่อรายย่อยจะชะลอตวัจากมาตรการ
ลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เข้มงวดมากข้ึน ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยจะเผชิญความท้าทายในหลายด้าน เช่น การใช้
อินเทอร์เน็ตเพือ่ท าธุรกรรมออนไลน์ของลูกคา้จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การเพ่ิมบทบาทของผูใ้หบ้ริการทางการเงินที่
ไม่ใช่สถาบนัการเงิน (Non-Bank) โดยเฉพาะอย่างย่ิง การพฒันาโครงสร้างระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ซ่ึงจะน ามาสู่การเป็นสงัคมเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Cashless Society) 
ในอนาคต 

กลุ่มธนชาตเตรียมพร้อมรองรบัทกุความทา้ทาย เพือ่เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั โดยใหค้วามส าคญั
กบัการพฒันาระบบงานโครงสร้างพืน้ฐานและกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและสามารถประสานการท างาน
ร่วมกนัได้ดีย่ิงข้ึน  การพฒันาบคุลากรโดยการปลูกฝังทศันคติและยกระดบัความรู้ ความสามารถ ในการท างานของ
พนกังานทกุระดบั ให้สามารถเลือกสรรผลิตภณัฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ที่ส าคญัคือการ
พฒันารูปแบบการให้บริการและผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับธุรกรรมด้านดิจิตอลแบงก้ิง (Digital Banking) ได้อย่าง 
เต็มรูปแบบ 

ดา้นภารกิจต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม เรายงัคงสานต่อการรณรงค์ส่งเสริมเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทยและ
ศาสนา จนได้รับรางวลัวฒันคณุาธร จากกระทรวงวฒันธรรม ประจ าปี พ.ศ. 2558 การเปิดช่องทางให้ลูกค้าบริจาค 
ผ่านโครงการสะพานบญุ ตลอดจนการปรับกระบวนการท างานเพือ่ลดการใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ทีน่่าภาคภูมิใจอย่างย่ิง คือ บริษัทในกลุ่มธนชาตรวม 12 บริษัท ไดร้บัมอบตราสญัลกัษณ์ CAC จากโครงการแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต ซ่ึงแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 
ทีส่ าคญัคือ การจดัท าโครงการ Rethink  “คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสขุ” เพือ่รณรงค์สร้างจิตส านึกให้คนไทยฉกุคิด
และปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการใช้เงินให้พอดีกบัรายได้ของตนเองสร้างวินยัทางการเงินเพือ่ความสขุในชีวิตอย่างมัน่คง 
ซ่ึงจะเป็นรากฐานทีแ่ข็งแกร่งใหเ้ศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยัง่ยืนต่อไป” 

ส าหรับวาระนีท้กุทา่นก็ได้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แล้ว และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นการเสนอ
เพื่อทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซกัถาม ขอให้ผู้ ถือหุ้นรวบรวมไว้เพื่อ
เสนอในวาระตอ่ ๆ ไป  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์  แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ในวาระท่ี 3 นี ้มีรายละเอียดคอ่นข้างมาก เพื่อความสะดวก
ในการท าความเข้าใจของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ขอน าเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านวีดิทศัน์ความยาวประมาณ 13 นาที เพื่ออธิบายฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน
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ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทัง้ฉบบัที่มีการปรับปรุงในปี 
2557 และฉบบัใหมท่ี่มีผลบงัคบัใช้ในปี 2558 มาถือปฏิบตัิ โดยในภาพรวม ณ ปี 2558 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย มีจ านวนลดลงจากปีก่อนตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่ในขณะที่ก าไรสุทธิปรับเพิ่มขึน้จากปีก่อน  
ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี  2558 โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว 

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

“คณะกรรมการขอน าเสนอแก่ทีป่ระชมุเพือ่การพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จ ส้ินสดุ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนญุาตแล้ว โดยพิจารณาจาก 
งบการเงินรวมของบริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) งบการเงินรวมนี้สะท้อนถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยในกลุ่มธนชาต ไดแ้ก่ ธนาคารธนชาต และบริษัทย่อยอื่น ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ซ่ึงได้จดัส่ง
ใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้แลว้ 

ในการพิจารณางบการเงินมีประเด็นส าคญัทีจ่ะขอชี้แจงดงัต่อไปนี้ 

 งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัปรับปรุงปี 
2557 และฉบบัใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ในปี 2558 มาถือปฏิบติั โดยมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินดงักล่าวได ้จดัท าข้ึนเพือ่ใหมี้เนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ อย่างไร
ก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการเปลี่ยนแปลงหลกัการส าคญั  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสามารถสรุปไดด้งันี ้

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 ฉบบัปรับปรุง 2557 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน ก าหนดให้รับรู้
รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะ ที ่
จากเดิมบริษัทฯ และบริษัทย่อยรบัรู้รายการดงักล่าวในก าไรขาดทนุ (ดงัปรากฏในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 26 
และข้อ 42) 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม ก าหนดแนวทางเกี่ยวกบั
การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรพัย์และหนีสิ้นทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงักล่าว 
(ดงัปรากฏในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 52.4) 

รายการทีส่ าคญัในปี 2558 

ในระหว่างปี 2558  บริษัท สคิบ จ ากดั (มหาชน) เดิมชื่อ ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อยของธนาคารธนชาต ได้ช าระบญัชีเสร็จส้ิน ส่งผลให้ธนาคารธนชาตมีผลขาดทนุทางภาษีจากเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยดงักล่าว ท าให้ในปี 2558 ธนาคารไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคล ดงันัน้ ธนาคารจึงได้พิจารณาตัง้ส ารอง
ส่วนเพ่ิมเพือ่เพ่ิมความแข็งแกร่งใหก้บัธนาคาร  

โดย ณ ส้ินปี 2558 ธนาคารมีผลขาดทุนทางภาษีคงเหลือ จ านวน 25,326 ล้านบาท ซ่ึงจะส้ินสุด
ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ทางภาษีภายในปี 2563 
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สินทรพัย์ 

การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 997 ,581 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 28,049 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 2.7 โดยมีรายการส าคญั ไดแ้ก่ 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ เท่ากบั 58,138 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน 7,900 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 12 ตามการบริหารสภาพคล่อง เงินลงทนุสทุธิ เท่ากบั 184,562 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 22,244 
ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.7 จากการลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้เท่ากบั 
714,628 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน 41,028 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 5.4 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของสินเชื่อเช่าซ้ือ
ตามภาวะตลาดรถยนต์ทีย่งัคงชะลอตวั 

ดา้นหนีสิ้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวม ณ ส้ินปี 2558 เท่ากบั 886,258 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน 35,096 
ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3.8 โดยมีรายการส าคญัไดแ้ก่ 

เงินรับฝาก มีจ านวน 669,454 ล้านบาท ลดลงจ านวน 27,495 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.9  ทัง้นี้
เป็นการปรับโครงสร้างเงินฝากและการบริหารต้นทุนทางการเงินให้สอดคล้องกบัการชะลอตัวลงของเงินให้สินเชื่อ 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมมีจ านวน 84,929 ล้านบาท ลดลง 13,489 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ13.7ส่วนใหญ่ 
เกิดจากธนาคารธนชาตซ่ึงเป็นบริษัทย่อยมีการไถ่ถอนหุ้นกู้และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ในระหว่างปี 2558 และได้ออกตราสาร
ด้อยสิทธิเพือ่นบัเป็นเงินกองทนุประเภทที่ 2 ตามเกณฑ์ Basel lll จ านวน 7,000 ล้านบาท  ส่วนของเจ้าของมีจ านวน
ทัง้ส้ิน 111,323 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 7,047 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.8  ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมข้ึนของ
ก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส าหรับปี 2558 จ านวน 5 ,436 ล้านบาท  ในขณะที่มีการจ่ายเงิน 
ปันผลจ านวน 2,022 ลา้นบาท รวมทัง้มีการซ้ือหุน้คืนในระหว่างปีจ านวน 1,400 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคมุเพ่ิมข้ึน 5,726 ลา้นบาท 

การพิจารณางบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม เท่ากบั 11,060 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน
จ านวน 624 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 โดยเป็นก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทฯ จ านวน 5,436 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 
2557 จ านวน 316 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.2 โดยรายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัมีดงันี ้

1. รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 

ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายไดด้อกเบีย้สทุธิจ านวน 27,730 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 265 ล้าน
บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยรายได้ดอกเบี้ย มีจ านวน 48,640 ล้านบาท ลดลง 4,300 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 8.1 จากปีก่อน เป็นไปตามทิศทางอตัราดอกเบีย้ในตลาดทีล่ดลง และปริมาณเงินใหสิ้นเชื่อทีล่ดลง 

ส าหรบัค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ในปี 2558 มีจ านวน 20,910 ล้านบาท ลดลง 4,565 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 17.9 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการบริหารต้นทุนเงินฝากของธนาคาร ประกอบกับการ ส่งผ่าน
ผลกระทบการลดลงของดอกเบีย้นโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
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2. รายไดที้มิ่ใช่ดอกเบีย้ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย เท่ากบั 12,474 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 31 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 0.2 ประกอบดว้ยรายการทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

 ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ เท่ากบั 1,956  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 858 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 78.1 จากการขายพนัธบตัรรฐับาลและตราสารหนีภ้าคเอกชน 

 รายได้จากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตสทุธิ จ านวน 2,043 ล้านบาท  เพ่ิมข้ึน 332 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.4 ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากธุรกิจประกนัภยัที่มีการเติบโตข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 

 รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสทุธิ มีจ านวน 5,465 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน 455 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 7.7 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายไดค่้านายหนา้จากธุรกิจหลกัทรพัย์ และค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ 

 ก าไรสทุธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศมีจ านวน 742 ล้านบาท  ลดลง 
560 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 43 ส่วนใหญ่เกิดจากก าไรจากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทนุลดลงจาก
ปีก่อน 

3. ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ ๆ 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ มีจ านวน 20,319 ล้านบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 489 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าตอบแทนพนกังานและจากการตัง้ประมาณการหนีสิ้น
ของความเสียหายทีอ่าจเกิดข้ึนจากคดีความ 

4. ค่าใช้จ่ายหนีสู้ญ หนีส้งสยัจะสูญและขาดทนุจากการดอ้ยค่า 

ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สูญ หนี้สงสยัจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า จ านวน 
8,600 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 1,516 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.4 จากปีก่อน ซ่ึงได้รวมการตัง้ส ารองส่วนเพ่ิมเพื่อ  
ความแข็งแกร่งของธนาคารจ านวน 2,216 ลา้นบาท   

5. ภาษีเงินได ้

ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้จ านวน 225 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อนจ านวน 
2,333 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากธนาคารธนชาต ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามที่ได้กล่าว
มาแลว้ข้างตน้ 

จากการประสานความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพของทุกบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนชาต 
ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทย่อยทุกบริษัท มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมัน่คง ผลการด าเนินงานปี 2558 
ของบริษัทย่อยทีส่ าคญั ดงัแสดงหนา้จอ 

ทัง้นี ้ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส้ินสดุ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2558  โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้แลว้” 
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ตารางแสดงผลการด าเนินงานปี 2558 และปี 2557 ของบริษัทย่อยทีส่ าคญั 
         (หน่วย: ล้านบาท) 

บริษัทย่อย 
สดัส่วนการถือหุน้ 
ทางตรง/ทางออ้ม 

(ร้อยละ) 

ก าไรสทุธิส าหรบัปี 
 

2558 2557 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)    
      งบการเงินรวม  10,743 9,922 
      งบการเงินเฉพาะกิจการ 50.96 11,452 7,918 
      บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 50.96 1,117 1,047 
      บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 50.96 488 561 
      บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ ากดั 50.96 (18) 320  
      บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 38.22 320 290 
      บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 33.22 749 704  
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ากัด 100.00 50 58 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากัด 83.44 69 130 

ภายหลงัจากการน าเสนอวีดิทศัน์ คุณศุภเดช  พูนพิพฒัน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วีดิทศัน์ที่ได้น าเสนอ 
ผ่านไปนัน้ ได้อธิบายฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปีกบัสรุปงบการเงินและค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
ทีส่ง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2558 ที่เสนอต่อผู้ ถือหุ้นนี ้ได้จัดท าขึน้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งเป็นที่รับรองกันทัว่ไป 
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินได้จัดท าโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระนีจ้ะมีผู้ สอบบัญชี 
จากส านกังานสอบบญัชีของบริษัทฯ ช่วยตอบค าถามให้แก่ผู้ ถือหุ้นด้วย ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น 
คณุศภุเดช  พนูพิพฒัน์ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

บันทึกเพ่ิมเติม หลังจากการลงมติวาระที่ 1 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน 
เข้าร่วมประชุมเพ่ิมจ านวน 179 ราย เป็นจ านวน 2,313,277 หุ้น ท าให้มีจ านวนผูถื้อหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ทัง้ส้ิน 2,252 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้ส้ิน 640,688,763 หุน้ 

ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  627,178,383 เสยีง 

 ไมเ่ห็นด้วยจ านวน       0 เสยีง 

 งดออกเสยีงจ านวน      7,976,950 เสยีง 

 บตัรเสยีจ านวน             2,000 เสยีง 
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มติ ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เห็นด้วยให้
อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 และจ่ายเงนิปันผล 

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้ชีแ้จงให้
ท่านผู้ ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแล้วนัน้ และจากข้อมูลที่แสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม 
โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตามงบเฉพาะกิจการ จ านวน 2,193,823,313.26 บาท และก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของ 
บริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จ านวน 5,436,576,699.28 บาท และยังมีก าไรสะสมจ านวนหนึ่ง บริษัทฯ จึงสามารถ
จ่ายเงินปันผลได้ และบริษัทฯ มีทนุส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจดัสรรเป็น 
ทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเตมิ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัอีกแตอ่ยา่งใด ซึง่คณะกรรมการ
ได้พิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา ดงันี ้

1. รับทราบการไม่จดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2558 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจาก
บริษัทฯ มีทนุส ารองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

2. ขอนมุตัิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัและผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิจากก าไรสะสมที่เสียภาษีในอตัรา 
ร้อยละ 30 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัและผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท 

โดยตามข้อมูลในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมได้แสดงจ านวนเงินที่อนุมัติจ่าย เป็นจ านวน 
1,281,642,673.30 บาท การจ่ายเงินปันผลครัง้นี ้เมื่อรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลที่คณะกรรมการอนมุตัิจ่าย 
ในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นจ านวนเงิน 815,590,792.10 บาท จะรวมเป็นจ านวนเงินปันผลที่อนมุตัิจ่ายของปี 2558 
ทัง้สิน้ในอตัราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นจ านวนเงินที่อนมุตัิจ่าย 2,097,233,465.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.60 ของ
ก าไรสทุธิปี 2558 จากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 38.58 จากผลการด าเนินงานสว่นที่
เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม  ส าหรับสถิติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา จากผลการ
ด าเนินงานปี 2556 ถึง 2558 ก็ได้จัดท าตารางเปรียบเทียบให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้ว ดงัที่ปรากฏในหนงัสือ
บอกกลา่วเชิญประชมุหน้าที่ 34 

หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นแล้ว ก็จะก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่ มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 
19 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวันที่ 
20 เมษายน 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 

จากนัน้ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / 
แสดงความคิดเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

บันทึกเพ่ิมเติม หลังจากการลงมติวาระที่ 3 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน 
เข้าร่วมประชมุเพ่ิมจ านวน 36 ราย เป็นจ านวน 34,658 หุ้น ท าให้มีจ านวนผูถื้อหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทัง้ส้ิน 
2,288 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้ส้ิน 640,723,421 หุน้ 
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ผลการลงมติวาระที่ 4 มีดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  635,183,591 เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                400 เสยีง 

งดออกเสยีงจ านวน             6,000 เสยีง 

บตัรเสยีจ านวน             2,000 เสยีง 

มติ ที่ประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 เป็นทุนส ารอง 
ตามกฎหมาย และมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิจ่ายเงินปันผล 
ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท และให้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลตามก าหนดการท่ีเสนอ 

วาระที่ 5 รับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย พิจารณาอนุมัติ 
เงินบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 และขออนุมัติวงเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2559 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณธีรพจน์  วัชราภัย  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้

คุณธีรพจน์  วัชราภัย  เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย  
เป็นประจ าทุกปี และเห็นสมควรให้มีการรายงานค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการเป็นประจ าทุกปี โดยได้รายงานการจ่ายค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้แก่คณะกรรมการทุกคณะในปี 255 8 
ให้ที่ประชมุทราบ ดงันี ้

 คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ซึง่จดัสรรจากวงเงินที่ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิไว้จ านวน 11,000,000 บาท โดย
จ านวนที่จ่ายออกจริงเทา่กบั 8,807,142.86 บาท ซึง่เป็นไปตามจ านวนครัง้ที่กรรมการเข้าร่วมประชมุ 

 จ านวนค่าตอบแทนที่จ่ายแก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทัง้ปี 2558 มีจ านวนรวมเท่ากับ 
3,560,857.14 บาท 

 ตารางแสดงจ านวนคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ ทกุชดุที่จ่ายในปี 2558
และอตัราคา่ตอบแทนที่จ่ายในปี 2558 และปัจจบุนั รายละเอียดปรากฏในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ หน้าที่ 35 

สว่นคา่ตอบแทนกรรมการรายบคุคลที่จ่ายในปี 2558 ดไูด้จากรายงานประจ าปีหน้าที่ 98 ถึงหน้าที่ 100 
ซึง่เป็นการรายงานเพื่อทราบไมม่ีการลงมติ และนอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ได้รายงานไปแล้วนัน้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่าย
คา่ตอบแทน และ/หรือ สทิธิประโยชน์อื่นใดในลกัษณะที่มิใช่คา่ตอบแทนตามปกติให้แก่กรรมการ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่จ่ายแก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ  
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่งเป็นประจ าทกุปี โดยจาก
การพิจารณาเห็นวา่อตัราคา่ตอบแทนท่ีจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ ในปัจจบุนัตามที่แสดงอยูบ่นจอ โดยมีวงเงินรวมไมเ่กิน 
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11,000,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหุ้ นเมื่อปี 2558 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการ 
ในอตุสาหกรรมเดียวกนัที่มีการปรับเพิ่มตามบทบาทความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้ และค่าเงินเฟ้อ จึงพบว่าวงเงินที่ได้รับ
อนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นยงัเหมาะสมอยู่ 

ส าหรับเร่ืองเงินบ าเหน็จ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ 
ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจัดสรรเงินบ าเหน็จแก่กรรมการ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ในอตัราร้อยละ 1  
ของเงินปันผลที่อนุมตัิจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้ก าหนดไว้ โดยให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจดัสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 

โดยตามข้อมลูในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ ปีนีเ้งินปันผลที่เสนอให้จา่ยแก่ผู้ ถือหุ้นรวมเป็นจ านวนเงิน 
2,097,233,465.40 บาท ดังนัน้ จ านวนเงินบ าเหน็จที่ขอเสนอจ่ายแก่กรรมการทัง้คณะ จึงเป็นเงินจ านวน 
20,972,334.65 บาท 

รายละเอียดของการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการจากผลการด าเนินงานปี 2556 ถึง ปี 2558 ปรากฏใน
หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุหน้าที่ 36 

หลังจากนัน้ คุณธีรพจน์  วัชราภัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มี 
ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ โดยใช้บตัรที่ระบวุาระท่ี 5.1 และวาระท่ี 5.2 ดงันี ้

1. ขออนุมัติจ่ายเงินบ าเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ในจ านวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติ 
จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการจดัสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยใช้บตัรลงคะแนน  
วาระท่ี 5.1 

2. ขออนมุตัิวงเงินค่าตอบแทนจ่ายแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 
บาท โดยใช้บตัรลงคะแนนวาระท่ี 5.2 

บันทึกเพ่ิมเติม หลังจากการลงมติวาระที่ 4 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน 
เข้าร่วมประชมุเพ่ิมจ านวน 40 ราย เป็นจ านวน 114,805 หุ้น ท าให้มีจ านวนผูถื้อหุ้นทีล่งทะเบียนเข้าร่วมประชุมทัง้ส้ิน 
2,328 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้ส้ิน 640,838,226 หุน้ 

ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  580,915,502 เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน    54,262,496 เสยีง 

งดออกเสยีงจ านวน         126,798 เสยีง 

บตัรเสยีจ านวน             2,000 เสยีง 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ อนมุตัิการจดัสรรเงินบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอตัราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนมุตัิจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น โดยให้
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการจดัสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป  
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ผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  635,112,788 เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน           83,150 เสยีง 

งดออกเสยีงจ านวน           88,858 เสยีง 

บตัรเสยีจ านวน           22,000 เสยีง 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ อนมุตัิวงเงินคา่ตอบแทนจ่ายแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ไมเ่กิน 11,000,000 บาท 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานที่ประชุม แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ วาระนีเ้ป็นการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ โดยขอให้ คุณธีรพจน์  วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนี ้

คุณธีรพจน์  วัชราภัย เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 มีจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายบนัเทิง  ตนัติวิท ประธานกรรมการ  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

2. นายวิชิต  ญาณอมร กรรมการ  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  และ
 กรรมการบริหารความเสีย่ง  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

3. นายสมเกียรติ  ศขุเทวา กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  (กรรมการอิสระ) 

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา 
เสนอช่ือกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ คุณบนัเทิง  ตนัติวิท  คณุวิชิต  ญาณอมร  และคณุสมเกียรติ  ศุขเทวา 
ให้ผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี ้ขอให้บุคคลที่ถูกเสนอ ช่ือรับแต่งตัง้เป็น
กรรมการทัง้ 3 ทา่น ออกจากที่ประชมุเป็นการชัว่คราว หลงัจากนัน้บคุคลที่ถกูเสนอช่ือรับแตง่ตัง้เป็นกรรมการทัง้ 3 ทา่น 
ได้ออกจากห้องประชมุ 

คุณธีรพจน์  วัชราภัย เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า การสรรหาหรือเสนอแนะผู้ ที่จะเข้ารับต าแหน่ง  
แทนกรรมการที่ครบวาระนี ้นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแล้ว คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมครัง้นี ้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
(www.thanachart.co.th) ตัง้แต่วันที่ 23 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้น
ก าหนดเวลาดงักลา่วแล้ว ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบคุคลเข้ามา ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของ

http://www.thanachart.co.th/
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้พจิารณาเสนอกรรมการท่ีออกตามวาระ 3 ท่าน ให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้เป็น
กรรมการบริษัทฯ โดยทัง้ 3 ท่าน ได้รับความเห็นชอบการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ จาก ธปท. แล้ว ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น
สามารถพิจารณาข้อมลูประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่านได้จากหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมตัง้แต่หน้าที่ 37 
ถึงหน้าที่ 41 หรือตามที่แสดงบนจอภาพ 

หลังจากนัน้ คุณธีรพจน์  วัชราภัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มี 
ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ในวาระนีเ้พื่อความโปร่งใสในการลงมติจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติแยกเป็นรายบคุคล โดยให้ใช้บตัรที่ระบ ุ
วาระท่ี 6.1 ถึงวาระท่ี 6.3 ทีร่ะบช่ืุอกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

6.1 นายบนัเทิง  ตนัติวิท 
6.2 นายวิชิต  ญาณอมร 
6.3 นายสมเกียรติ  ศขุเทวา 

จากนัน้ คุณธีรพจน์  วัชราภัย ได้เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านที่ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว 
กลบัเข้าที่ประชมุเพื่อด าเนินการในวาระตอ่ไป 

บันทึกเพ่ิมเติม หลังจากการลงมติวาระที่ 5 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน 
เข้าร่วมประชมุเพ่ิมจ านวน 24 ราย เป็นจ านวน 153,824 หุน้ ท าใหมี้จ านวนผูถื้อหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทัง้ส้ิน 
2,352 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้ส้ิน 640,992,050 หุน้ 

มีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยให้แตง่ตัง้บคุคลที่คณะกรรมการเสนอช่ือทัง้ 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยแยกการ
ลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคลจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของที่ประชมุ ดงันี ้

ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นายบันเทิง  ตันติวิท  มีดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  571,963,455 เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน    62,214,557 เสยีง 

งดออกเสยีงจ านวน      1,280,608 เสยีง 

บตัรเสยีจ านวน             2,000 เสยีง 

ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นายวิชิต  ญาณอมร  มีดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  569,404,585 เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน    64,770,957 เสยีง 

งดออกเสยีงจ านวน      1,283,078 เสยีง 

บตัรเสยีจ านวน             2,000 เสยีง 
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ผลการลงมติวาระที่ 6.3 นายสมเกียรติ  ศุขเทวา  มีดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  615,270,502 เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน    18,857,800 เสยีง 

งดออกเสยีงจ านวน      1,322,308 เสยีง 

บตัรเสยีจ านวน           10,010 เสยีง 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตัง้
บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอช่ือทัง้ 3 ทา่น เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น า
เสนอในวาระนี ้

คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ในปีที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2558 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีให้เป็นจ านวนเงิน 900,000 บาท 
ส าหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีรายนาม ดงันี ้

1. นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 
2. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
3. นางสาวรัชดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 โดยก าหนดคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 900,000 บาท 

หลังจากได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ รวมทัง้ความเหมาะสมของปริมาณงานแล้ว 
มีความเห็นว่า บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นส านกังานที่มีความน่าเช่ือถือ มีผลการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่ในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความช านาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการให้บริการ และการ
ให้ค าปรึกษากบับริษัทฯ ในด้านตา่ง ๆ เป็นอยา่งดีตลอดมา 

ส าหรับค่าสอบบญัชีที่เสนอเข้ามาในปี 2559 นี ้ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผู้สอบบัญชีทัง้ 3 ท่าน 
รวมถึงบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทฯ แต่อย่างใด และผู้สอบบญัชีที่เสนอได้รับความเห็นชอบจาก ธปท.แล้ว โดยอตัราค่าสอบบญัชีของปี 2559 
จ านวน 900,000 บาท ซึง่เทา่กบัคา่สอบบญัชีในปี 2558 

ส าหรับรายละเอียดประวตัิผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน และข้อมูลอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในเล่มหนงัสือบอกกล่าว 
เชิญประชมุ หน้าที่ 42 ถึงหน้าที่ 44 
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หลังจากนัน้ คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมี 
ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ดงันี ้

Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถอืหุ้น) : 

ขอเรียนว่าการเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ต้องไม่เกิน 5 ปี และบริษัทฯ ควรเลือกใช้โปรแกรมในการ 
สอบบญัชี เช่น ERP, SAP หรือ Oracle  ขอแนะน าเพิ่มเติมว่าหากกรณีถ้าบริษัทฯ ใช้ส านกังานสอบบญัชีที่เดียวกับ
บริษัทท่ีเก่ียวข้องใช้อยูน่ัน้ อาจจะสามารถลดคา่ใช้จ่ายส าหรับคา่สอบบญัชีได้ 

ประธานที่ประชุม : 

กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับความเห็น โดยกรณีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ก็ไมเ่กิน 5 ปี อยูแ่ล้ว 

หลงัจากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

บันทึกเพ่ิมเติม หลังจากการลงมติวาระที่ 6 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน 
เข้าร่วมประชมุเพ่ิมจ านวน 32 ราย เป็นจ านวน 209,112 หุน้ ท าให้มีจ านวนผูถื้อหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทัง้ส้ิน 
2,384 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้ส้ิน 641,201,162 หุน้ 

ผลการลงมติในวาระที่ 7 มีดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  609,430,917 เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน    14,147,357 เสยีง 

งดออกเสยีงจ านวน    12,089,458 เสยีง 

บตัรเสยีจ านวน             2,000 เสยีง 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

1. นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 
2. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
3. นางสาวรัชดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951 

และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 900,000 บาท 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

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

ผู้ถอืหุ้น : 

สอบถามความคืบหน้ากรณีที่ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย (สโกเทียแบงก์) จะขายหุ้นของธนาคารธนชาต 
และผลกระทบกรณีดงักลา่ว 
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ประธานที่ประชุม : 

ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  ด้วยสโกเทียแบงก์ 
มีการเปลี่ยนแปลงผู้ บริหารระดบัสูงหลายคน และมีการทบทวนนโยบายการลงทุนใหม่ ซึ่งให้ความส าคัญกับธุรกิจ 
ทางอเมริกากลางและอเมริกาใต้อย่างมาก โดยจะลดหรือยกเลิกการลงทุนในธุรกิจแถบเอเชียแปซิฟิกทุกประเทศ  
ซึ่งการลงทนุในประเทศไทยเป็นการลงทนุที่ใหญ่ที่สดุ จึงท าการส ารวจความเป็นไปได้ในการขายหุ้นธนาคารธนชาต  
ที่สโกเทยีแบงก์ถืออยูท่ัง้หมด โดยหากจะขายแก่ใครจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ ตามข้อตกลงสญัญาระหวา่ง
ผู้ ถือหุ้ นที่ท ากันไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ ก็ก าหนดว่าผู้ ซือ้หุ้ นธนาคารธนชาต จะต้องเป็นสถาบันการเงินหรือองค์กร 
ที่มัง่คง มีช่ือเสยีงที่ดี และสามารถท างานร่วมกบักลุม่ธนชาตได้ โดยการส ารวจการขายหุ้นธนาคารธนชาตด าเนินโดย 
สโกเทียแบงก์ ทางกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มิได้มีสว่นเก่ียวข้องแต่อย่างใด และจนถึงขณะนี  ้ยงัไม่ได้รับแจ้ง
ความชดัเจนใด ๆ 

ส่วนเร่ืองผลกระทบ คงไม่มีผลกระทบใด ๆ ด้วยปัจจุบันการพัฒนาระบบงานและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตา่ง ๆ ที่ส าคญัที่ต้องอาศยัความรู้และประสบการณ์ของสโกเทียแบงก์ ได้ส าเร็จลุลว่งไปมากแล้ว โดยระบบ
ลา่สดุก็คือ Mobile Banking ที่พร้อมจะให้บริการลกูค้าประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2559 นี ้

ผู้ถอืหุ้น : 

เช่ือว่ากลุ่มธนชาต มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีอยู่แล้ว แต่อยากฝากให้ช่วยดูแลเร่ืองการจัดซือ้จัดจ้าง
ระบบ Data Warehouse เพราะไมแ่นใ่จว่ามีลกัษณะการชีน้ าหรือแสดงความต้องการในการเลือกผู้ ให้บริการหรือคู่ค้า
หรือไม่ รวมถึงการให้บริษัทที่มีผู้ บริหารเป็นญาติสนิทกับผู้ บริหารธนาคารธนชาตมาท างานให้ ซึ่งโดยหลักการ  
ควรพิจารณาจากผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นอันดับแรก นอกจากนี  ้ทราบมาว่ามีการจ้างพนักงานด้านระบบ 
สารสนเทศเพิ่มเป็นจ านวนมากท าให้มีคา่ใช้จ่ายสงูขึน้ 

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ : 

กล่าวขอบคุณส าหรับความเห็น โดยขอเรียนว่าในระบบการอนุมัติ หรือการจัดซือ้จัดจ้าง ไม่มีกรณี 
ที่ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีอ านาจตดัสินใจเด็ดขาด โดยเฉพาะทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีคณะกรรมการ
ชดุใหญ่พิจารณาโดยมีผมเป็นประธานและมีผู้บริหารที่เก่ียวข้องหลายท่านร่วมกนัพิจารณา ทกุโครงการที่เสนอเข้ามา
จะต้องมีแผนธุรกิจ แผนการใช้เงิน รวมถึงตวัชีว้ดั เพื่อสามารถติดตามได้ โดยอาศยัความเช่ียวชาญของสโกเทียแบงก์
พิจารณาด้วย นอกจากนัน้  การจัดซือ้จัดจ้างในเร่ืองอื่นหน่วยงานธุรกิจที่ เ ก่ียวข้องจะต้องพิจารณาร่วมกับ  
หน่วยงานกลางที่มีความเช่ียวชาญ ส่วนเร่ืองการจ้างพนกังานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการเพิ่มตอนที่  
รวมกิจการกบัธนาคารนครหลวงไทย ด้วยต้องมีการพฒันาระบบหลายระบบด้วยกนั ซึ่งเพิ่มในจ านวนไม่มากเมื่อเทียบ
กบัภาระกิจ 

คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถอืหุ้น) : 

อยากทราบว่า ปีนีม้ีแผนด าเนินธุรกิจอย่างไรบ้าง เนื่องจากการส่งออกไม่ดี อตัราการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจก็ไมด่ี อตัราการจองรถในงานมอเตอร์โชว์ก็ต ่ากวา่ปีที่ผา่นมา รวมถึงธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ประกาศลดอตัราดอกเบีย้อ้างอิงด้านสนิเช่ือด้วย โดยไมอ่ยากให้เพิ่มคา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากลกูค้า 
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ประธานที่ประชุม : 

กรณีธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่แหง่หนึง่ปรับลดอตัราดอกเบีย้อ้างอิงด้านสนิเช่ือ แนน่อนวา่ธนาคาร
ในระบบคงปรับลดด้วย แตเ่ห็นวา่ต้นทนุเงินฝากมีโอกาสลดลง และส าหรับธนาคารธนชาตที่สนิเช่ือสว่นใหญ่เป็นสนิเช่ือ
เช่าซือ้ที่มีอตัราดอกเบีย้คงที่ จึงไมม่ีผลกระทบ และส าหรับแผนการด าเนินธุรกิจขอให้คณุสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ช่วยตอบ
ประเด็นค าถามนี ้

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ : 

แนวทางการด าเนินธุรกิจ จะส่งเสริมให้ลูกค้าท าธุรกรรมกับธนาคารธนชาตมากขึน้ ด้วยการพัฒนา  
การให้บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ในเร่ืองสินเช่ือเก่ียวกับรถยนต์ก็ขยายตลาดรถมือสอง รถแลกเงิน  
โดยด าเนินการอย่างระมัดระวัง ทางด้านสินเช่ือขนาดกลางและขนาดย่อมเห็นว่ามีบางธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ 
นอกจากนัน้ จะเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมโดยสร้างให้พนกังานการตลาดพฒันาการน าเสนอบริการลกูค้าแบบเบ็ดเสร็จ 
ตลอดจนพัฒนาการให้บริการควบคู่ไปด้วย โดยสรุปเช่ือว่า ผลประกอบการในปีนีน้่าจะรักษาก าไรเดิมและเติบโต 
ได้ตามสมควร 

คุณปรีชา จินตนานนท์ (ผู้ถอืหุ้น และอาสาสมัครสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : 

1. ขอชมเชยที่กลุม่ธนชาตทีไ่ด้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ต้านการทจุริต (CAC) ทัง้นี ้ไมท่ราบวา่มีแผนท่ีจะขยายไปยงัคูค้่าหรือไม่ 

2. จากสรุปงบการเงินหน้า 6 รายการ “สว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ” กบั หน้า 8 การแบ่งก าไรใน 
“สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ” หมายความถึงบริษัทในเครือหรือไม ่

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ : 

เร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในส่วนของคู่ค้า จะค่อย ๆ ศึกษา และเมื่อเห็นว่าถึงจุดที่พร้อม 
จะคอ่ย ๆ ขยบัตอ่ไป 

คุณอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล : 

ส าหรับ “สว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ” หมายถึง สว่นของผู้ ถือหุ้นที่ไม่ใช่บริษัทฯ ในกรณีที่พิจารณา
จากตวัธนาคารธนชาตในสว่นที่สโกเทียแบงก์ถืออยู่ ก็คือสว่นของผู้ ถือหุ้นที่ไม่ใช่บริษัทฯ หรือไม่ใช่สว่นของทนุธนชาต 
เช่นเดียวกบัหากพิจารณาลกึลงไปถึงบริษัทลกู ๆ ภายใต้ธนาคารธนชาตก็จะพบว่ามีหลายบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้นรายอื่นอยู่  
ที่ไมใ่ช่ธนาคารธนชาต เช่น ใน บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั  บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
เป็นต้น 

ผู้ถอืหุ้น : 

ผลขาดทุนจากการช าระบัญชีของธนาคารนครหลวงไทยเดิมที่เหลือประมาณ 25,000 ล้านบาท  
มีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร โดยที่ตัง้ส ารองมากแล้ว จะมีแนวทางที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่ม หรือ ซือ้หุ้ นคืน
เพิ่มเติมหรือไม ่

 



เอกสารแนบ 1 
-ฉบบัร่าง- 

 

หน้าที่ 27 

คุณอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล : 

คงจะตัง้ส ารองเพิ่มบางส่วนและรับรู้เป็นก าไรในส่วนที่เหลืออยู่ที่ธนาคารธนชาต ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ 
มีผลก าไรด้วย ก็อาจเป็นไปได้ที่จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสว่นนัน้ 

Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถอืหุ้น) : 

ขอเรียนเสนอความเห็น ดงันี ้

1. Interbank and Money Market ด้านหนีส้ินที่มีต้นทุนต ่ามีค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ด้านสนิทรัพย์ ซึง่เป็นสิง่ที่นา่ช่ืนชม 

2. Cash Flow ด้านการลงทนุ ชีใ้ห้เห็นว่าธนาคารธนชาตได้ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่มีคณุภาพและมีการ
เติบโต 

3. เร่ืองรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ควรเสนอเป็นวาระรับรอง เนื่องจากผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวนันี ้
กับผู้ ถือหุ้นที่ประชุมครัง้ที่ผ่านมาเป็นคนละกลุ่มกัน ยกตวัอย่างบริษัทใน Fortune 100 หรือ Fortune 500 หรือ
แม้กระทัง่บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (PTT) และ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (IRPC) บริษัทเหลา่นีไ้ม่ได้เปิด
วาระที่ 1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม จึงไม่จ าเป็นต้องแนบรายงานการประชุมครัง้ก่อน แค่น าขึน้เว็บไซต์ น าส่ง 
ตลท. กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก็พอแล้ว โดยหลงัจากการประชมุแล้ว
เสร็จให้มีการน าสง่รายงานการประชมุให้กบัผู้ ถือหุ้นโดยให้ทางบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็น
ผู้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชมุ 

4. การจดัสรรเงินบ าเหน็จกรรมการ ควรให้เป็นไปตามก าไรสทุธิหรือการจ่ายเงินปันผล อนัใดอนัหนึ่ง  
ที่สงูกวา่ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที่ได้เต็มความสามารถ 

5. ควรมี Directors and Officer Liability Insurance โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่ควรเข้าอบรมที่จดัขึน้
โดย Institute of Management Development (IMD) และกรรมการควรหาหลกัสตูรอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
และเพื่อเพิ่มผลผลติ 

6. ควรจดัให้มี Roadshows และ Newsletters เพื่อเพิ่มปริมาณการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ 

7. Global Financial และ Treasury Center ควรศึกษาด้านนีด้้วย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับธนาคาร 
ธนชาตอีกทางหนึง่ 

ประธานที่ประชุม : 

กลา่วขอบคณุ และขอรับข้อเสนอแนะและความเห็นไว้ 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 
-ฉบบัร่าง- 

 

หน้าที่ 28 

นอกจากนีไ้มม่ีผู้ เสนอเร่ืองอื่นใดเข้าสูก่ารพิจารณา ประธานที่ประชมุจึงกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา    16.17    นาฬิกา 

ลงช่ือ              นายบันเทิง  ตันติวิท            ประธานท่ีประชมุ 
 (               นายบนัเทิง  ตนัติวิท               ) 

ลงช่ือ           นายภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง          ผู้จดบนัทกึการประชมุ 
 (             นายภาณพุนัธุ์  ตวงทอง           ) 


