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วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นา��กา
ณ หองรอยัล ออคิด บอลรูม  ชั้น 2
รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด ทาวเวอรส
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เพื�อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงพิมพบารโคดมาแสดงตอเจาหนาท่ีลงทะเบียนในวันประชุมดวย



 

 

 

 

 

 

 กาํหนดการที่เกี่ยวข้อง 

• รับตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะ เวลา 11.30 นาฬิกา เป็นต้นไป 

• รับลงทะเบียนการร่วมประชุม เวลา 12.00 นาฬิกา  จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 

• รับอาหาร เวลา 12.00 นาฬิกา - 14.00 นาฬิกา  

• รับของที่ระลกึ เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป (กรณีของทีร่ะลึกไม่พอ จะจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่อไป) 

       การมอบฉันทะ 

  ผู้ถอืหุ้น 1 ราย (รวมทุกทะเบยีนผู้ถอืหุ้น) 

• มอบฉนัทะให้กบัผู้ รับมอบฉนัทะคนใดคนหนึง่เพ่ือเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ 

• มอบฉนัทะในจํานวนหุ้นท่ีถือทัง้หมดไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นเพ่ือมอบฉนัทะได้ 

ทัง้นี ้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อ

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

โปรดศึกษาเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และจดัเตรียมเอกสารประกอบโดยครบถว้นสมบูรณ์ เพือ่การใช้สิทธิของผูถื้อหุน้  

การถอืหุ้นบริษัทฯ 

ด้วยบริษัทฯ เป็นบริษัทแมข่องกลุม่ธุรกิจทางการเงิน โดยการอนญุาตของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) จึงมีข้อจํากดั

การซือ้หรือมีหุ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุม่ธนชาต ตามพระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน ประกาศและหนงัสือของ ธปท. 

ซึง่บริษัทฯ ได้เปิดเผยเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ผู้ ถือหุ้นจึงควรศกึษาเกณฑ์ดงักลา่ว เพ่ือรักษาไว้ซึง่สทิธิใน

การถือหุ้นโดยครบถ้วน   

  

 

ข้อมูลสาํคัญที่ ผู้ถอืหุ้นควรทราบ 



  สารบัญ 
 

 หนา 

หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559   1 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน    

• รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 (ฉบับราง) 8 

 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 1_เอกสารแนบ 1)  

• ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลประจําป 2556-2558 34  

 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 4_เอกสารแนบ 2) 

• รายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย ขอมูลการจัดสรรเงินบําเหน็จ 35 

(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 5_เอกสารแนบ 3)  

• ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ัง 37 

      เขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  

 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6_เอกสารแนบ 4)   

• รายนามและประวัติโดยสังเขปของผูสอบบัญชี และคาตอบแทนการสอบบัญชี 42 

(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 7_เอกสารแนบ 5)  

เอกสารช้ีแจงเกี่ยวกับการเขาประชุมสามัญผูถือหุน    

• คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขาประชุม 45 

และการออกเสียงลงคะแนน    

• ขอมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ 46 

• ขั้นตอนการเขารวมประชุม 49 

• ขอบังคับบริษัทฯ ในสวนที่เก่ียวของกับการประชุม 50 

• แผนที่และแผนผังสถานท่ีจัดประชุม 53  

• เสนทางหนีไฟ 54 
 

เอกสารที่สงมาดวย  

1.  รายงานประจําปและงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  ในรูปแบบซีดี 

2.  สรุปงบการเงิน คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ประจําป 2558  

3.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งพิมพบารโคดสําหรับผูถือหุนแตละราย (ตามแนบ) 

4.  แบบฟอรมลงทะเบียน (ตามแนบ)  
 
 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักเลขานุการองคกร  

โทรศัพท  0-2217-8000 ตอ 3008-3012   โทรสาร 0-2217-8312 



 หนาท่ี 1 

 

หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2559 

ที่ ธช.สลอ. 040/2559 วันที่ 21 มีนาคม 2559 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2559 

เรียน ทานผูถือหุน 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 2/2559 เม่ือวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ 2559 มีมติให

เรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ในวันอังคารที่  5  เมษายน  2559  เวลา 14:00 นาฬิกา ณ หองรอยัล ออคิด บอลรูม ชั้น 2  

รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด ทาวเวอรส เลขท่ี 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี

ระเบียบวาระ ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 และไดจัดทํา

รายงานการประชุม สงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในเวลาท่ีกําหนด รวมทั้งไดเผยแพรไวใน

เว็บไซตของบริษัทฯ ดวยแลว 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ใหผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมฉบับ

ดังกลาว 

การลงมติ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1   

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2558 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(1) ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา รายละเอียด 

ไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 2558 (ในรูปแบบแผนซีดี) ที่ไดจัดสงใหผูถือหุน พรอมหนังสือบอกกลาว

เชิญประชุมคร้ังนี้แลว 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมาใหผูถือหุนรับทราบดังรายละเอียด   

ที่ปรากฏในรายงานประจําป 2558 

 

 



 หนาท่ี 2 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามขอบังคับของบริษัทฯ 

ขอ 33(2) และขอ 42 กําหนดใหบริษัทฯ ตองมีการจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบป

บัญชีของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยตองจัด

ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2558 

ที่ผ านมา  ทั้ งนี้  งบการเ งินดังกลาวไดผานการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว รายละเอียดของ 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จพรอมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับดังกลาว 

ไดรวมไวในรายงานประจําป 2558 (ในรูปแบบแผนซีดี) พรอมนี้ไดแนบสรุปงบการเงิน พรอมคําอธิบายและ

การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําป 2558 สงมาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม

คร้ังนี้แลว 

การลงมติ วาระน้ีตองได รับการอนุ มั ติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผู ถือหุน  ซึ่ งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 และจายเงินปนผล 

วัตถุประสงคและเหตุผล ดวยตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(3) กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจะตองพิจารณาอนุมัติ

การจัดสรรเงิน กําไร  และตามพระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนจํากัด  พ .ศ .  2535 มาตรา  116 

กับขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43 กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปน 

ทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา 

ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีทุนสํารอง 

คิดเปนรอยละ 10 ครบถวนตามที่กําหนดไวในกฎหมายแลว บริษัทฯ จึงไมตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิดังกลาว

ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายและขอบังคับอีกแตอยางใด 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดใหการจายเงินปนผล   

จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให

จายเงินปนผล โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งบริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป 

2558 จากผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน  2,193,823,313.26 บาท และจาก 

ผลการดําเนินงานสวนที่เปนของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมจํานวน  5,436,576,699.28 บาท และยังมี

กําไรสะสมจํานวนหน่ึง บริษัทฯ จึงสามารถจายเงินปนผลได ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณา 

จายเงินปนผลโดยคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว 

 



 หนาท่ี 3 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน ดังนี้ 

1. รับทราบการไมจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2558 เปนทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมเนื่องจาก 

 บริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกําหนดแลว 

2. เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุน

 บุริมสิทธิในอัตราหุนละ  1.10 บาท   เปนจํานวนเงินที่อนุ มัติจาย  1,281,642,673.30 บาท 

 ซึ่งการจายเงินปนผลคร้ังนี้ เม่ือรวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.70 บาท 

 เปนจํานวนเงินที่อนุมัติจาย 815,590,792.10 บาท รวมเปนจํานวนเงินปนผลที่อนุมัติจายของป 2558 

 ทั้งส้ินในอัตราหุนละ 1.80 บาท รวมเปนจํานวนเงินที่อนุมัติจาย 2,097,233,465.40 บาท  ซึ่งคิดเปน

 รอยละ 95.60 ของกําไรสุทธิป 2558 จากผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และรอยละ 

 38.58 จากผลการดําเนินงานสวนที่เปนของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม (จํานวนเงินปนผลที่แสดง 

 มีฐานการคํานวณจากจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิรวม  1,277,829,703 หุน หักดวยจํานวน 

 หุนสามัญที่บริษัทฯ ซื้อหุนคืนจากโครงการซ้ือหุนคืนและยังไมไดจําหนาย จํานวน 112,700,000 หุน 

 คงเหลือจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิเทากับ 1,165,129,703 หุน) 

  โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 19 เมษายน 2559 และใหรวบรวมรายชื่อ 

 ผูถือหุน โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 20 เมษายน 2559 และกําหนดจายเงินปนผล 

 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 

 ทั้งนี้ เงินที่จายปนผลนํามาจากกําไรสะสมท่ีเสียภาษีในอัตรารอยละ 30 ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคล

 ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปนผลไดตามวิธีการคํานวณท่ีกําหนดไวในประมวลรัษฎากร 

 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาการจายเงินปนผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึง 

 ผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน 

การลงมติ วาระน้ีตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย  พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการ
บริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2558 และขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประจําป 2559 

วัตถุประสงคและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑใหคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย 

ตาง ๆ อยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่ของกรรมการท่ีตองปฏิบัติ ใหเปนไปตามความ

คาดหวังของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ และเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ ซึ่งบริษัทฯ 

ตองสรรหากรรมการที่มีประสบการณ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกําหนดคาตอบแทน

ของกรรมการแตละคนที่สะทอนภาระหนาที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบคาตอบแทนใน



 หนาท่ี 4 

อุตสาหกรรมเดียวกันพรอมกับมีการทบทวนคาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกปเพื่อเปนการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ไดกําหนดใหกรรมการที่เปนผูบริหารไมไดรับคาตอบแทนสําหรับ

การดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย 

ปจจุบันคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 และ

ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 23 โดยมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เม่ือวันที่ 2 เมษายน 2558 

ไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนจายแกกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งส้ินไมเกินวงเงิน 11,000,000 บาทตอป เทากับ

ปที่ผานมา (ไมรวมคาตอบแทนกรรมการชุดยอยและไมรวมเงินบําเหน็จ) และใหคณะกรรมการบริษัทฯ 

มีอํานาจในการกําหนดอัตราคาตอบแทนจายแกกรรมการบริษัทฯ  สําหรับคาตอบแทนกรรมการชุดยอย 

ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 30 กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณา สวนการจัดสรรเงิน

บําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2536 เม่ือวันที่ 25 

พฤษภาคม 2536 ไดมีมติอนุมัตินโยบายการจายเงินบําเหน็จกรรมการในอัตรารอยละ 1.00 ของเงินปนผล

ที่อนุมัติจายแกผูถือหุน 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณา ดังนี ้

1. รายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย ในป 2558 และอัตราคาตอบแทนใน

 ปจจุบันใหผูถือหุนทราบ 

2. พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 1.00 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายใหแก   

 ผูถือหุน  คิดเปนเงินจํานวน  20,972,334.65 บาท โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาจัดสรร 

3. วงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไดรับอนุมัติไมเกิน 11,000,000 บาทตอป ยังเหมาะสมอยู 

 จึงขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (เฉพาะคณะกรรมการบริษัทฯ ไมรวม 

 คณะกรรมการชุดยอย) ไมเกิน 11,000,000 บาทตอป 

การลงมติ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17-18 

กําหนดไววา การเลือกต้ังกรรมการของบริษัทฯ ใหกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน โดยในการประชุมสามัญ

ประจําปทุกคร้ังใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะน้ันพนจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการท่ีจะ

พนจากตําแหนงไมอาจแบงไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใชจํานวนที่ใกลเคียงกันแตไมเกิน 1 ใน 3 โดยใหกรรมการ

ซึ่งอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูพนจากตําแหนง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูในตําแหนงมานาน

เทา ๆ กัน เปนจํานวนมากกวาจํานวนกรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงในคราวน้ัน ใหกรรมการดังกลาว 



 หนาท่ี 5 

พนจากตําแหนงโดยใชวิธีจับสลาก กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดวยเหตุดังกลาวอาจไดรับเลือกต้ัง 

ใหกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได 

 ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 9 คน จึงมีกรรมการท่ีตองออกตามวาระในการประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจําป 2559 จํานวน 3 คน โดยกรรมการที่อยูในวาระนานที่สุด 3 คน ที่ออกตามวาระมีดังนี้ 

1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

2. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 

  (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

3. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 

โดยตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(4) กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจะตองเลือกต้ัง

กรรมการบริษัทฯ  แทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

เพื่อคัดเลือกเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 23 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 22 

พฤศจิกายน 2558 แตปรากฏวาเม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคล 

เขามา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไมรวมกรรมการที่ออกตามวาระ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทนท่ีพิจารณาตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาที่กําหนด โดยพิจารณาถึง

ความเหมาะสมของโครงสรางและองคประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตาม

กฎหมายและประกาศทางการที่เก่ียวของ ตลอดจนความรู ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกํากับดูแลการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวน เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ

เลือกต้ังกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตอไป ดังนี ้

1. นายบันเทิง  ตันติวิท 

2. นายวิชิต  ญาณอมร 

3. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา 

สําหรับนายสมเกียรติ  ศุขเทวา  กรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหนงกรรมการติดตอกันเปนเวลา 15 ป 4 เดือน 

(นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559) และหากไดรับตําแหนงเปนกรรมการบริษัทฯ 

ตอไปอีกวาระหน่ึง จะดํารงตําแหนงกรรมการตอเนื่องจํานวน 18 ป 4 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ 

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนวานายสมเกียรติ ศุขเทวา เปน

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ และปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่มาโดยตลอด จึงสมควรท่ีจะเสนอ 

ผูถือหุนแตงต้ังเปนกรรมการตอไป 

ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความเห็นชอบการแตงต้ังทั้ง 3 คน เปนกรรมการบริษัทฯ แลว 

ทั้งนี้ เม่ือที่ประชุมผูถือหุนมีมติเลือกต้ังแลว คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหกรรมการทั้ง 3 คน ดํารง

ตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยตามเดิมตอไปดวยจนกวาคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเปล่ียนแปลง 



 หนาท่ี 6 

การลงมติ วาระน้ีตองได รับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผู ถือหุนซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2559 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับบริษัทฯ ขอ 33(5) 

กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป 

ความเห็นคณะกรรมการ ไดพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแลว เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ดังนี้ 

1. พิจาณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยให 

 1) นางสาวรัตนา  จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

 2) นางสาวสมใจ  คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 

 3) นางสาวรัชดา  ยงสวัสด์ิวาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 

ทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจําป 2559 

โดยผูสอบบัญชีทั้ง 3 คน ที่เสนอมีรายชื่อปรากฏเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และมีคุณสมบั ติตามเกณฑที่ ธนาคาร 

แหงประเทศไทยกําหนด ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความเห็นชอบแลว  

2. พิจารณากําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 เปนจํานวนเงิน 900,000 บาท ซึ่งเทากับคาสอบบัญชี 

 ในป 2558 

การลงมติ วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

วาระที่ 8 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

วัตถุประสงคและเหตุผล นอกจากวาระท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 แลว บริษัทฯ 

ไดเปดใหผูถือหุนเสนอวาระเพ่ิมเติมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2559 ต้ังแตวันที่ 23 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 แตปรากฏวา 

เม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผู ถือหุนเสนอเร่ืองเปนวาระการประชุมเขามาแตอยางใด 

อยางไรก็ตาม กรณีผูถือหุนจะเสนอเร่ืองใหที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวใน

หนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ก็จะตองเขาตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไวในพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 วา “เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว ผูถือหุน

ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุม

พิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได” 



 หนาท่ี 7 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

เห็นควรใหเปดวาระน้ีไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ โดยไมมีการ   

ลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ จะตองเขาตามเงื่อนไขของกฎหมายตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ที่กลาวขางตน 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน และเพื่อใหการลงทะเบียนเขารวมประชุมเปนไป

ดวยความสะดวกรวดเร็ว ขอใหทานผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะมาแสดงตอ

เจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมแตหากทานประสงคจะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือกรรมการผูจัดการใหญ 

เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกขอมูลในหนังสือมอบฉันทะของทาน โดยใชซองธุรกิจตอบรับที่แนบมา

พรอมนี้ สงกลับมายังบริษัทฯ กอนวันประชุม (กรณีสงทางไปรษณียกรุณาสงภายในวันที่ 30 มีนาคม 2559) จักขอบพระคุณเปน

อยางย่ิง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และใหรวบรวม

รายชื่อผูถือหุนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 225 โดยวิธีปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 15 มีนาคม 2559  

อน่ึง  ทานสามารถส ง คําถามท่ี เ ก่ียวของ กับระเบียบวาระการประชุมคร้ังนี้ล วงหนามายังเลขานุการบริษัททางอี เมล

panupan@thanachart.co.th หรือทางไปรษณียมาท่ี สํานักเลขานุการองคกรบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ชั้น 17 เลขท่ี 444 

อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางโทรสาร 0-2217-8312 โดยระบุที่อยู 

เบอรโทรศัพท ที่บริษัทฯ สามารถติดตอกลับได 

 ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)  

(นายภาณุพันธุ ตวงทอง) 

เลขานุการบริษัท 

โดยคําส่ังของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ  
1. บริษัทฯ จะเผยแพรหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซตของบริษัทฯ 

 ท่ี www.thanachart.co.th ต้ังแตวันท่ี 4 มีนาคม 2559 

2. บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผูเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ต้ังแตเวลา 12:00 นาฬิกา เปนตนไป และมีอาหารรับรองผูเขารวมประชุม

 ระหวางเวลา 12:00 นาฬิกา ถึงเวลา 14:00 นาฬิกา 

3. ผูถือหุนท่ีมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2558 แบบรูปเลม กรุณากรอกรายละเอียดในแบบบริการธุรกิจตอบรับท่ีแนบมาพรอม

 หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ฉบับน้ี แลวสงกลับมายังบริษัทฯ 

สํานักเลขานุการองคกร 
นายภาณุพันธุ  ตวงทอง  โทร. 0-2217-8082  

นางสาวมนาพันธ  ปลอดภัย โทร. 0-2217-8000 ตอ 3012 

นางประไพพักตร  ชุมพลวงศ  โทร. 0-2217-8000 ตอ 3008-3011 



เอกสารแนบ 1 
-ฉบับราง- 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ณ หองแอทธินี  คริสตัลฮอลล ช้ัน 3 โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน 
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา 
 

 องคประชุม ณ เวลา 14.06 นาฬิกา มีผูถือหุนที่มาดวยตนเอง จํานวน 761 ราย รวมจํานวนหุนได 

19,723,145 หุน  และผูถือหุนที่มอบฉันทะ จํานวน 939 ราย รวมจํานวนหุนได 593,888,684 หุน รวมจํานวนผูถือหุน

ทั้งส้ิน 1,700 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 613,611,829 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 48.0198 ของจํานวนหุนที่จําหนายได

ทั้งหมดจํานวน 1,277,829,703 หุน ครบเปนองคประชุม 

 บันทึกเพิ่มเติม: มีผูถือหุน 2 รายที่เปนบุคคลที่เก่ียวของกันตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) 

กําหนด ถือหุนรวมกันเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่ง ธปท. อนุญาตใหใชสิทธิ

ลงคะแนนเสียงไดรวมกันไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จํานวนหุนท่ี

ประธานที่ประชุมรายงานตอนเปดประชุม จะสามารถออกเสียงไดในแตละวาระรวมเปนจํานวน 127,782,970 เสียง 

 กรรมการผูเขารวมประชุม 

1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ  (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร ประธาน

กรรมการบริหารความเ ส่ียง   และกรรมการผูจัดการใหญ  

(กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

3. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน  (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

4. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการบริหารความเส่ียง

(กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

5. นายธีรพจน วัชราภัย กรรมการ  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  และ

กรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

6. นายวิชิต  ญาณอมร กรรมการ   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   และ

กรรมการบริหารความเส่ียง  (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ   รองประธานกรรมการบริหาร   และรองประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง  (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

8. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความเส่ียง  และ 

รองกรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
  

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 



เอกสารแนบ 1 
-ฉบับราง- 
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9. นายทวีศักด์ิ ศักด์ิศิริลาภ กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความเส่ียง  และ 

รองกรรมการผูจัดการ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

 เปดประชุม  นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการ เปนประธานท่ีประชุมไดกลาวเปดการประชุม 

สามัญผูถือหุนประจําป 2558 เม่ือเวลา 14.06 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยพิจารณาเรียงตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมที่ไดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว  

ประธานที่ประชุม  ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ดร.วิรไท  สันติประภพ  กรรมการบริษัทฯ ไดลาออกจากการเปน

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย ต้ังแตวันที่ 28 สิงหาคม 2557 แลว  ซึ่งตองขอบคุณ ดร.วิรไท  สันติประภพ 

ที่ผานมาปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยดวยดีมาโดยตลอด  และปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดแตงต้ัง คุณวิชิต  ญาณอมร  เปนกรรมการ

บริษัทฯ และกรรมการชุดยอยแทน โดยธนาคารแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบแลว มีผลต้ังแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 

2558 โดยคุณวิชิต  ญาณอมร ไดเขารวมประชุมในคร้ังนี้ดวย คุณวิชิต  ญาณอมร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท Computer Science จาก University of 

Iowa เปนผูมีประสบการณในธุรกิจการเงิน ตลอดจนความรู ความเช่ียวชาญทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี

ประสบการณทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจธนาคารพาณิชยเปนอยางดี  ซึ่งจะชวยใหความเห็นตอการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมธนชาตใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

โดย ประธานที่ประชุม แตงต้ังให  คุณภาณุพันธุ  ตวงทอง  เลขานุการบริษัท เปนผูจดบันทึกการประชุม 

หลังจากนั้นขอใหเลขานุการบริษัทกลาวแนะนํากรรมการบริษัทฯ และช้ีแจงรายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุม 

ใหผูถือหุนทราบ 

เลขานุการบริษัท  ไดเรียนช้ีแจงใหที่ประชุมทราบวาในการประชุมคร้ังนี้ มีกรรมการบริษัทฯ เขารวมประชุม

ทั้งส้ินจํานวน 9 ทาน เขาประชุมครบทุกทาน ซึ่งในจํานวนน้ีรวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการ 

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยไดแนะนํากรรมการบริษัทฯ เปนรายบุคคล และเรียนช้ีแจงเพิ่มเติมวา ในวันนี้ 

คุณสมใจ  คุณปสุต  และคุณวรรณวิไล  เพชรสราง  ผูแทนจากสํานักงานสอบบัญชี ที่ทําการสอบบัญชีบริษัทฯ 

และบริษัทในกลุม ก็ไดเขารวมประชุมในคร้ังนี้ดวย ดังนั้น หากในระหวางการประชุมทานผูถือหุนประสงคจะให

กรรมการหรือผูสอบบัญชีตอบช้ีแจงขอซักถามก็สามารถดําเนินการได 

หลังจากน้ัน ไดขอใหเจาหนาที่ของโรงแรมเรียนใหผูถือหุนทราบถึงเสนทางออกฉุกเฉินกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

หรือเพลิงไหมเพื่อความปลอดภัยของผูถือหุน และไดขอเชิญตัวแทนของผูถือหุน 1 ทาน เปนพยานในการสังเกตการณ 

การตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังนี้ดวย โดยขอช้ีแจงรายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุม 

ใหทราบ สรุปไดดังนี้ 

• บริษัทฯ ไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนไวใหกับทุกทานเพื่อความสะดวกในการใชสิทธิการออกเสียงลงมติ 

ในการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ทานไดรับจะแบงเปนวาระตาง ๆ รวมทั้งหมด 10 บัตร  ซึ่งฝายจัดการไดพิมพ

รายละเอียดไวในบัตรแลว สําหรับวาระท่ี 2 เปนการเสนอรายงานเพื่อใหที่ประชุมรับทราบเทานั้นจึงไมมีบัตรลงคะแนน 

• ในระหวางการประชุมแตละวาระ ผูถือหุนทานใดที่มีประเด็นชี้แจงหรือคําถาม กรุณาแจงชื่อและนามสกุล

เพื่อใหผูจดบันทึกการประชุม ไดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง 
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• การออกเสียงลงมติ สําหรับทานที่ประสงคจะใชสิทธิลงมติ “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด 

กรุณากรอกมติของทานพรอมลงนามไวในบัตร เม่ือเรียบรอยแลวโปรดยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เก็บและรวบรวมคะแนน

ดังกลาว  โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิไดลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกวา 1 ชอง จะถือวาเปน “บัตรเสีย” และ 

ไมนํามานับเปนฐานคะแนนเสียง ยกเวน วาระท่ี 5 จะนับรวมเปนฐานในการคํานวณคะแนนเสียงดวย 

• สําหรับทานที่มีมติ “เห็นดวย” ไมตองสงบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่มีมติไมเห็นดวย 

งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมในแตละวาระนั้น  ไดจํานวน

เทาใดจะถือเปนคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบดวย ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดแสดงการลงมติในแตละวาระไว

อยางชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะดวย 

• ระหวางรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานท่ีประชุมจะขอดําเนินการประชุมในวาระถัดไปกอน 

เม่ือการรวมคะแนนเปนที่เรียบรอยก็จะกลับมารายงานผลใหทราบเปนรายวาระไป 

หลังจากการช้ีแจงดังกลาวขางตน ประธานท่ีประชุมจึงขอเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระที่กําหนดไว 

ดังนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

 ประธานที่ประชุม  ชี้แจงตอที่ประชุมวาสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ไดจัดขึ้นเม่ือ

วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวจําเปนตองเสนอใหผูถือหุนพิจารณาความถูกตอง

รวมกัน โดยรายละเอียดของรางรายงานการประชุม ไดจัดพิมพไวในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 8 ถึงหนาที่ 

39 โดยขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดังกลาว พรอมสอบถามวามีผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอแกไข

รายงานการประชุมในจุดใดบางหรือไม หากผูถือหุนทุกทานที่มีประเด็นช้ีแจงหรือคําถาม กรุณาแจงช่ือและนามสกุล

เพื่อใหผูจดบันทึกการประชุม ไดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกลาว ประธานท่ีประชุมจึง

เสนอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

บันทึกเพิ่มเติม หลังจากเปดประชุมจนถึงเวลาลงมติวาระท่ี 1 มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเขารวมประชุม

เพิ่มจํานวน 164 ราย เปนจํานวน 62,133,995 หุน ทําใหมีจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ิน 1,864 ราย  รวมเปน

จํานวนหุนทั้งส้ิน 675,745,824 หุน 

ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดังนี้ 

 เห็นดวยจํานวน  667,514,694 เสียง 

 ไมเห็นดวยจํานวน       0 เสียง 

 งดออกเสียงจํานวน      2,699,700 เสียง 

 บัตรเสียจํานวน       0 เสียง 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2557 

ประธานที่ประชุม  ไดมอบหมายให  คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผูจัดการใหญ เปนผูนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 ที่ผานมา ตอที่ประชุม 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน  แจงตอที่ประชุมวาในวาระท่ี 2 นี้ เปนการรายงานผลการดําเนินงานจาก

คณะกรรมการ ซึ่งไดจัดเตรียมการนําเสนอไวในรูปแบบของวีดิทัศน ความยาวประมาณ 9 นาที โดยผูถือหุนสามารถ

พิจารณารายละเอียดในรายงานประจําป 2557 ซึ่งไดจัดทําเปนแผนซีดีสงใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือบอกกลาว

เชิญประชุม และผูถือหุนก็สามารถขอรับเลมหนังสือรายงานประจําปเพิ่มเติมได 

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน 

“หลายปที่ผานมา การเติบโตอยางรุดหนาของธนชาต เกิดจากทุกพลังที่รวมมือกันสรางความสําเร็จให 

ธนชาตเปนสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศไทย 

แตในป 2557 สถานการณเศรษฐกิจและการเมืองไทยกลับสงผลกระทบอยางมากตอการดําเนินธุรกิจ

เศรษฐกิจโลกยังไมมีสัญญาณฟนตัว ทิศทางการเมืองไทยยังคลุมเครือ หนี้ครัวเรือนยังสูง ผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศ (GDP) ลดลงมาก ขยายตัวไมถึงรอยละ 1.00 ลงทุนเอกชนฟุบ สงออกหดตัวตอเนื่อง ผูประกอบการอวม 

ธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกเปนรอยละ 2.00 หวังฟนเศรษฐกิจและการ

ลงทุน 

เศรษฐกิจไทยที่เติบโตลดลงกับหนี้ครัวเรือนที่ยังพุงสูง ทําใหการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย 

ทุกแหงชะลอตัวลง เชนเดียวกับการแขงขันดานเงินฝากก็ลดลงดวย แตธนชาตยังคงรักษาฐานะการเงินไวไดอยาง

แข็งแกรง 

ผลการดําเนินงาน ป 2557 

จากการผนึกกําลังกับสโกเทียแบงก และรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารธนชาต 

และบริษัทยอยมีสินทรัพยเติบโตจากประมาณสามแสนลานบาท จนสูงกวาลานลานบาท ความแข็งแกรงของ

เงินกองทุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.00 เปนรอยละ 15.83  

อัตราสวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 71.22 เปนรอยละ 

85.52 ในขณะท่ีอัตราสวนสินเช่ือดอยคุณภาพตอสินเช่ือรวมลดลงจากประมาณรอยละ 6 มาอยูที่รอยละ 4.09 

คาใชจายจากการดําเนินงานตอรายไดรวม ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 61.40 มาอยูที่รอยละ 49.64 

และแมไดรับผลกระทบจากภาวะผันผวนของตลาดเชาซ้ือรถยนต แตธนาคารธนชาตไดปรับกลยุทธอยางทันทวงที 

โดยเพิ่มการกระจายตัวไปยังสินเช่ืออื่น ๆ ทําใหยังสามารถรักษาระดับสินทรัพยรวมไดเปนอยางดีที่ 1,008,890 

ลานบาท ลดลงเพียงรอยละ 2.84 โดยสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือรายยอยอื่นเติบโตขึ้นรอยละ 1.42 

ทั้งหมดทําใหกลุมธนชาตมีกําไรสุทธิ 10,436 ลานบาท โดยเปนกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทฯ จํานวน 

5,120 ลานบาท โดยธนาคารธนชาตและบริษัทยอยยังมีผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกรง ดวยการบริหารตนทุนทางการเงิน

อยางเหมาะสม เพื่อเพิ่มรายไดดอกเบี้ยสุทธิ และการควบคุมคาใชจายจากการดําเนินงาน ทําใหกําไรจากการ

ดําเนินงานกอนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.67       
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แมวาตองปรับคาใชจายสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับผลขาดทุนจากราคาตลาด

ของรถมือสอง แตผลการดําเนินงานหลักของกลุมธนชาตยังคงแข็งแกรงและปรับตัวดีขึ้น พรอมเติบโตตอไปอยางม่ันคง 

ป 2558 กลุมธนชาตยังคงมีนโยบายที่จะสรางความม่ันคงของธนาคารธนชาตใหสูงขึ้นตอไป ดวยการ

บริหารความเส่ียงในดานตาง ๆ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม เชน 

- มีแผนที่จะเพิ่มเงินกองทุนทั้งชั้นที่ 1 และช้ันที่ 2 เพื่อใหอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงอยูใน

ระดับสูงเม่ือเทียบกับเกณฑของ ธปท. 

- กําหนดมาตรการเพื่อลดหนี้ดอยคุณภาพ และเพิ่มสํารองเผ่ือหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อรองรับ

ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

- รักษาปริมาณสภาพคลองไวในระดับสูง ถึงแมวาสินทรัพยสภาพคลองที่ดํารงไวจะใหผลตอบแทนใน
ระดับตํ่าก็ตาม 

กลยุทธการดําเนินธุรกิจ 

- เราเตรียมพรอมรับมือกับทุกสภาพการณ ดวยกลยุทธสรางการเติบโตของสินเช่ือประเภทตาง ๆ 

- พัฒนาระบบการอนุมัติสินเช่ือและการบริหารติดตามหน้ีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดสินเช่ือดอยคุณภาพ 

พรอมควบคุมคาใชจายในการต้ังสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

- พรอมแผนท่ีจะเพิ่มปริมาณธุรกรรมทางการเงินของลูกคา เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

ดานเงินฝากในระยะยาว ภายใต 4 กลยุทธหลัก คือ 

1) รักษาฐานลูกคาเกาและสรางลูกคาใหมดวยผลิตภัณฑเงินฝาก ผลิตภัณฑประกัน และ

ผลิตภัณฑดานการลงทุนใหม ๆ 

2) เสริมพลังทางการเงินใหแกลูกคาดวยผลิตภัณฑคุมครองภัยและความเส่ียงที่หลากหลายและ

ตรงใจ 

3) เสนอเงินกูยืมแกลูกคาเพื่อสนองความตองการทางการเงินทั้งในปจจุบันและอนาคต 

4) กาวสูการเปนธนาคารดิจิตอล พรอมใหบริการลูกคาทุกที่ ทุกเวลา ทุกความตองการ 

จากแนวทางดังกลาว กลุมธนชาตโดยเฉพาะอยางย่ิงธนาคารธนชาตจะม่ันคงแข็งแกรงเพิ่มขึ้น 

มีศักยภาพในการแขงขันดีขึ้น และจะสามารถมีผลการดําเนินงานเปนที่นาพอใจไดในป 2558 และดีขึ้นอยางตอเนื่องใน

ระยะยาว 

ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

ปที่ผานมา ธนชาตยังคงมุงม่ันรณรงคสงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมไทยและศาสนา  สงเสริม 

และสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อสาธารณะ และปรับกระบวนการทํางานเพื่อลดการใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่สําคัญ กลุมธนชาตรวม 11 บริษัท ไดผานการรับรองเปนสมาชิก “โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ตอตานทุจริต” ตอกยํ้าอุดมการณตอตานทุจริตอยางชัดเจน 
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นอกจากน้ี ทุนธนชาตยังไดรับรางวัล Investor’ Choice Award จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

จากคะแนนประเมินการจัดประชุมสามัญผูถือหุน 100 คะแนนเต็ม 5 ปติดตอกัน สะทอนการดูแลสิทธิของผูถือหุนใน

การประชุมเปนอยางดี 

อนาคตนับจากนี้ การรวมพลังศักยภาพของเราธนชาต จะย่ิงเพิ่มพลังแหงความสําเร็จใหแกลูกคา 

มากขึ้น และมากขึ้น สรางความพอใจแกทานผูถือหุน และทุกฝายที่เก่ียวของ พรอมขับเคล่ือนการเติบโตที่แข็งแกรง 

ม่ันคงตลอดไป” 

สําหรับวาระน้ีทุกทานก็ไดรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ แลว และเน่ืองจากวาระน้ีเปนการเสนอ

เพื่อทราบไมมีการลงมติแตอยางใด ซึ่งหากผูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะหรือขอซักถาม ขอใหผูถือหุนรวบรวมไวเพื่อ

เสนอในวาระตอ ๆ ไป  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2557 

ประธานที่ประชุม  ไดมอบหมายให  คุณศุภเดช พูนพิพัฒน  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผูจัดการใหญ เปนผูนําเสนอในวาระน้ี 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน  แจงตอที่ประชุมวาในวาระท่ี 3 นี้ มีรายละเอียดคอนขางมาก เพื่อความสะดวก

ในการทําความเขาใจของผูถือหุน บริษัทฯ ขอนําเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ

บริษัทฯและบริษัทยอยผานวีดิทัศนความยาวประมาณ 14 นาที เพื่ออธิบายฐานะทางการเงินและผลประกอบการของ

บริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจําป  2557 โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว 

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน 

“คณะกรรมการขอนําเสนอแกที่ประชุมเพื่อการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2557 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว โดยพิจารณาจาก 

งบการเงินรวมของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) งบการเงินรวมนี้สะทอนถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

และบริษัทยอยในกลุมธนชาต ไดแก ธนาคารธนชาต และบริษัทยอยอื่น ตามที่ปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสง

ใหแกทานผูถือหุนแลว 

งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยในป 2557 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมเปนจํานวนมาก เพื่อใหมีเนื้อหา

เทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ สวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพทใน

มาตรฐาน ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกลาวขางตนไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน 

รายการที่สําคัญในป 2557 

ในการพิจารณางบการเงินมีประเด็นสําคัญที่จะขอชี้แจงดังตอไปนี้ 
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 บริษัทฯ กับ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ไดตกลงซ้ือหุนทั้งหมดของบริษัท ประกันชีวิต 

นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จากธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  ในราคารวม 900 ลานบาท โดยเปนสวนของ

บริษัทฯ จํานวน 37,450,000 หุน คิดเปนรอยละ 53.5 ของจํานวนหุนทั้งหมด อยางไรก็ตาม เนื่องจากรายการซ้ือขาย

หุนดังกลาวเปนการเปล่ียนแปลงโครงสรางการถือหุน จากเดิมถือหุนทางออมเปนการถือหุนทางตรงโดยบริษัทฯ ดังนั้น 

จึงไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินรวม 

  ในระหวางป 2557 ธนาคารธนชาตซึ่งเปนบริษัทยอย ไดทําการออกและเสนอขายตราสารดอยสิทธิ

เพื่อนับเปนเงินกองทุนประเภทที่ 2 ตามเกณฑ Basel III จํานวน 13,000 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนป 2567 

ซึ่งผูออกตราสารมีสิทธิไถถอนกอนกําหนด โดยตราสารดอยสิทธิดังกลาวไดรับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ A 

จากบริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด และไดรับอนุญาตจาก ธปท. ใหนับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ไดทั้งจํานวน ซึ่งเปนการ

เสริมสรางความแข็งแกรงของเงินกองทุนของธนาคารธนชาต โดยธนาคารเปนรายแรกในกลุมธนาคารพาณิชยที่

สามารถทําการออกและเสนอขายตราสารดอยสิทธิฯ ตามเกณฑ Basel III ในประเทศสําเร็จ 

สินทรัพย 

การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินเพื่อใหทราบถึงฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเทากับ 1,025,630 ลานบาท ลดลงจากปกอน 25,284 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 2.4 สินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอยประกอบดวยสัดสวนจากเงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้และดอกเบี้ย

คางรับสุทธิรอยละ 71  เงินลงทุนสุทธิรอยละ 16  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิรอยละ 6  และ 

สินทรัพยอื่นรอยละ 7  โดยสินทรัพยที่มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญไดแก 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ เทากับ 66,038 ลานบาท  ลดลงจากปกอน 4,177 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 5.9  ตามการบริหารเพื่อใหไดผลตอบแทนที่เหมาะสม 

เงินลงทุนสุทธิ เทากับ 162,318 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 14,632 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.9 

สวนใหญเปนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน 

เงินใหสินเช่ือ เทากับ 755,656 ลานบาท  ลดลงจากปกอน 35,518 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.5 

สวนใหญเปนการลดลงของสินเช่ือเชาซ้ือรอยละ 9.3 จากส้ินปที่ผานมาตามภาวะตลาดรถยนตที่ชะลอตัวลง ในขณะท่ี

สินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ทามกลางภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากการบริหารจัดการสินเช่ือดอยคุณภาพไดอยาง

มีประสิทธิภาพ สงผลใหในป 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ ลดลง 3,740 ลานบาท หรือ 

รอยละ 9.96 จากส้ินปกอน 

ดานหนี้สิน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ ส้ินป 2557 เทากับ 921,354 ลานบาท  ลดลงจากปกอน 34,120 

ลานบาท  หรือลดลงรอยละ 3.6 

หนี้สินของบริษัทฯและบริษัทยอยประกอบดวยสัดสวนจากเงินรับฝากรอยละ 75 ตราสารหน้ีที่ออกและ

เงินกูยืมรอยละ 11 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินรอยละ 9 และหนี้สินอื่นรอยละ 5 
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เงินรับฝาก มีจํานวน 696,949 ลานบาท ลดลงจํานวน 18,982 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.7  ทั้งนี้

เปนการปรับโครงสรางเงินฝากและการบริหารตนทุนทางการเงินใหสอดคลองกับการชะลอตัวลงของเงินใหสินเช่ือ  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน เทากับ 80,139  ลานบาท  ลดลงจากปกอน 943 ลานบาท หรือ

ลดลงรอยละ 1.2 ตามการบริหารสภาพคลอง 

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืมมีจํานวน 98,418 ลานบาท ลดลง 10,872 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.9  

สวนใหญเกิดจากในระหวางป 2557 บริษัทฯ ไถถอนหุนกูไมดอยสิทธิจํานวน 9,000 ลานบาท ธนาคารธนชาต 

ซึ่งเปนบริษัทยอยมีการไถถอนหุนกูดอยสิทธิกอนวันครบกําหนดจํานวน 17,000 ลานบาท  และไดออกตราสาร 

ดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนประเภทที่ 2 ตามเกณฑ Basel lll จํานวน 13,000 ลานบาท  เพื่อทดแทน และสามารถ

นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารไดทั้งจํานวน 

สวนของเจาของ มีจํานวนท้ังส้ิน 104,276 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 8,836 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 

รอยละ 9.3 สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับป 2557 จํานวน 

5,120 ลานบาท และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น 4,852 ลานบาท 

การพิจารณางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย 

ในป 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม เทากับ 10,436 ลานบาท ลดลงจํานวน 

6,568 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 38.6 โดยเปนกําไรสวนที่เปนของบริษัทฯ จํานวน 5,120 ลานบาท ลดลงจากป 

2556 จํานวน 4,111 ลานบาท  หรือลดลงรอยละ 44.5  เนื่องจากในป 2556 ธนาคารธนชาตซึ่งเปนบริษัทยอย 

ไดขายหุน บริษัท  ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มีกําไรจํานวน 12,281 ลานบาท และการต้ังสํารองพิเศษตาม

แนวทางของ ธปท. เพื่อรองรับความผันผวนจากเศรษฐกิจ เปนจํานวน 5,380 ลานบาท โดยรายการเปล่ียนแปลงที่มี

สาระสําคัญมีดังนี้  

1. รายไดดอกเบี้ยสุทธิ   

ในป 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิจํานวน 27,465 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 972 

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 เม่ือเทียบกับปกอน โดยรายไดดอกเบี้ย มีจํานวน 52,940 ลานบาท ลดลง 1,168   

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.2 จากปกอน เปนไปตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับตัวลดลง  ประกอบกับ

คาใชจายดอกเบี้ยในป 2557 มีจํานวน 25,475 ลานบาท ลดลง 2,140 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 7.7 จากปกอน 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับโครงสรางเงินทุน และการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. รายไดที่มิใชดอกเบี้ย  

บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย เทากับ 12,443 ลานบาท ลดลง 14,045 ลานบาท

หรือลดลงจากปกอนรอยละ 53.0 ประกอบดวยรายการที่มีสาระสําคัญ ไดแก 

 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจํานวน 5,920 ลานบาท ลดลงจากปกอน 192 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 3.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยลดลงตามมูลคาการซ้ือขาย

หลักทรัพย ซึ่งสอดคลองกับภาพรวมตลาดหลักทรัพยที่ปรับตัวลดลง 
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 กําไรสุทธิจากเงินลงทุน เทากับ 1,098  ลานบาท  ลดลงจากปกอน 12,494 ลานบาท หรือลดลง

รอยละ 91.9  สาเหตุหลักจากธนาคารธนชาตซึ่งเปนบริษัทยอยไดขายหุนธนชาตประกันชีวิต ในป 2556 มีกําไร 

12,281 ลานบาท  

 กําไรจากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น จํานวน 179 ลานบาท ลดลง 636 ลานบาท หรือ

ลดลงรอยละ 78.0 เนื่องจากการขายทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ และบริษัทบริหารสินทรัพยภายใตบริษัทฯ ปรับตัว

ลดลงจากภาวะตลาดที่ไมเอื้ออํานวย 

 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมมีจํานวน 264 ลานบาท ลดลง 536 ลานบาท หรือลดลง

รอยละ 67.0 เนื่องจากในปกอนมีการรับรูรายการพิเศษของบริษัทรวม 

3. คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ 

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ มีจํานวน 19,830 ลานบาท  ลดลงจากปกอน 794 ลานบาท  

หรือลดลงรอยละ 3.8 เปนผลมาจากการบริหารจัดการคาใชจายและการพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ 

4. คาใชจายหน้ีสูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 

ในป 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา จํานวน 

7,084 ลานบาท ลดลง 4,335 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 38.0 จากปกอน เนื่องจากในป 2556 มีการต้ังสํารองพิเศษ

ตามแนวทางของ ธปท. เพื่อรองรับความผันผวนจากเศรษฐกิจ จํานวน 5,380 ลานบาท 

จากการประสานความรวมมือที่มีประสิทธิภาพของทุกบริษัท ภายใตกลุมธุรกิจทางการเงินของธนชาต 

สงผลใหผลประกอบการของบริษัทยอยทุกบริษัท มีการเติบโตอยางแข็งแกรงและม่ันคง 

ผลการดําเนินงานป 2557 ของบริษัทยอยที่สําคัญ ดังแสดงหนาจอ ทั้งนี้ ขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  โดยรายละเอียดปรากฏใน

รายงานประจําปซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานป 2557 และป 2556 ของบริษัทยอยที่สําคัญ 
         (หนวย: ลานบาท) 

บริษัทยอย 
สัดสวนการถือหุน 
ทางตรง/ทางออม 

(รอยละ) 

กําไรสุทธิสําหรับป 
 

2557 2556 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)    

      งบการเงินรวม  9,922 15,385 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 50.96 7,918 14,113 

      บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 50.96 561 801 

      บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 38.22 290 285 

      บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 50.96 1,047 953 

      บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด 50.96 320 404  

      บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 33.22 704 754  

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 100.00 58 296 

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 83.44 130 103 

ภายหลังจากการนําเสนอวีดิทัศน คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน ไดแจงตอที่ประชุมวา วีดิทัศนที่ไดนําเสนอ 

ผานไปนั้น ไดอธิบายฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2557 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยูใน

รายงานประจําปกับสรุปงบการเงินและคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําป 2557 

ที่สงใหกับผูถือหุนทุกทานแลว โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2557 ที่เสนอตอผูถือหุนนี้ ไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งเปนที่รับรองกันทั่วไป 

โดยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและ

ลงนามรับรองโดยไมมีเงื่อนไขแลว 

จากนั้น ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระน้ีจะมีผูแทนจากสํานักงาน 

สอบบัญชีของบริษัทฯ ชวยตอบคําถามใหแกผูถือหุนดวย ซึ่งมีผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

คุณฤทธิชัย  หยิบเจริญพร (ผูถือหุน) : 

จากงบการเงินสินทรัพยและหนี้สินลดลง สวนผูถือหุนเพิ่มขึ้น เงินฝากลดลงในภาพรวม และเงินใหสินเช่ือ

ลดลง จากการลดลงของสินเช่ือเชาซ้ือเปนหลัก ในกรณีดังกลาวลดลงไดอยางไร และมีแผนที่จะเพิ่มสวนที่ลดลงอยางไร 

เพราะจะชวยใหกําไรดีขึ้นในอนาคต นอกจากน้ี รายไดคาธรรมเนียมสุทธิลดลงพอสมควร เพราะเหตุใดทําไมถึงลดลง 

และมีแผนจะทําใหเพิ่มขึ้นหรือไม 

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ : 

ป 2557 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมไมคอยดี และตลาดรถยนตใหมขยายตัวมากต้ังแตปกอนหนาจาก

นโยบายรถคันแรก ลูกคาของธนชาตมีกําหนดเวลาชําระหน้ีคืนนานและสะสมจํานวนมาก ทําใหมีลูกคาที่ชําระคืน

มากกวาที่ปลอยสินเ ช่ือรถยนต ใหมแตละเ ดือน  ซึ่ งจะเปน เชนนี้ ในป  2558 และอีกระยะหน่ึง 

ปที่แลวมีกลยุทธคือพยายามจะรักษาทรัพยสิน ทําใหมีการเติบโตจากการลงทุนในตลาดเงินในพันธบัตร เพื่อใหมี 
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สวนตางของดอกเบี้ย ในป 2558 จะไปขยายตัวในสินเช่ือธุรกิจทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง โดยเฉพาะอยางย่ิงขนาดเล็ก 

ซึ่งต้ังเปาวาสินเช่ือธุรกิจจะเติบโตประมาณรอยละ 10 แตคาดวาสินเช่ือเชาซ้ือจะลดลงพอสมควร โดยรวมแลวสินเช่ือ

นาจะเติบโตไดประมาณรอยละ 2-3 

สําหรับรายไดคาธรรมเนียม จะเนนในดานการเปนที่ปรึกษาแกลูกคาที่เปนธุรกิจ รวมทั้งตอยอดลูกคา

ธุรกิจทางดานสินเช่ือในการเปนที่ปรึกษาการออกและเสนอขายหลักรัพย  การซ้ือกิจการ  ซื้อทรัพยสิน และ 

ที่ปรึกษาทางการเงินดานตาง ๆ ในสวนผูประกอบการรายยอยและลูกคารายยอยจะใหบริการตาง ๆ เชน หนังสือ 

คํ้าประกัน ตลอดจนบริการผานบัญชีเงินฝากตาง ๆ รวมถึงบัตรเครดิตและบัตรเดบิต สวนเร่ืองตนทุนก็มีการปรับตัวตาม

ภาวะดอกเบี้ยตลาด 

ประธานที่ประชุม : 

ชี้แจงเพิ่มเติมวา ดวยสินเช่ือเชาซ้ือธนชาตมีจํานวนสูงมากเกือบ 400,000 ลานบาท ซึ่งสูงกวาคูแขงมาก 

และแตละเดือนก็จะมีการชําระคืนสูงมากเชนกัน ในขณะท่ีการปลอยสินเช่ือเชาซ้ือใหมในภาวะนี้ที่ไมเติบโต หรือเติบโต 

ในอัตราท่ีตํ่ามาก ทําใหยอดสินเช่ือเชาซ้ือสุทธิลดลงซึ่งจะเปนเชนนี้ไปอีกระยะหน่ึงจึงจะคงที่ แตธนาคารธนชาตก็ยัง 

ทําธุรกิจสินเช่ือเก่ียวกับเชาซ้ือรถยนตอยางเต็มที่อยู สวนเร่ืองเงินฝากที่ลดลง เปนผลมาจากความตองการของสินเช่ือ

ทั้งระบบนอยลง ความตองการเงินฝากจึงนอยลง โดยธนาคารธนชาตไดปรับโครงสรางและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อให

ตนทุนของดอกเบี้ยลดลง ซึ่งไดผลเปนที่นาพอใจระดับหนึ่ง ตอนนี้สภาพคลองของธนาคารก็อยูในระดับที่คอนขาง 

สูงมาก และเช่ือวาจะมีเงินฝากที่มีคุณภาพดีกวาเดิม 

คุณปรีชา  จินตนานนท (ผูถือหุน) : 

1) สรุปงบการเงินหนา 2 ป 2557 งบการเงินรวม เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ (NPL Growth) ตอเงินให

สินเช่ือรวมอยูที่ 4.21 เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพสุทธิ (NPL Net) ตอเงินใหสินเช่ือรวมอยูที่ 2.07 ทําไมถึงแตกตางกัน  

2) ในงบการเงินรวม ป 2557 อัตราสวนเงินกองทุนช้ัน 1 รอยละ 9.03 อัตราสวนเงินกองทุนทั้งส้ิน 

รอยละ 13.60 ขอคําอธิบายวาอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และช้ันที่ 2 แตกตางกันอยางไร 

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ : 

รายการแรกเปนสินเช่ือดอยคุณภาพกอนหักสํารอง อีกรายการเปนสินเช่ือดอยคุณภาพหลังหักสํารอง

ตัวเลขก็เลยแตกตางกัน แตฐานคือสินเช่ือรวมซึ่งเปนจํานวนเดียวกัน 

ประธานที่ประชุม : 

สําหรับเงินกองทุนช้ันที่ 1 ก็คือทุนของบริษัทที่เปนหุนกับกําไรสะสม หรือสวนที่เปนของผูถือหุน และ 

ตราสารหน้ีที่ทางธนาคารธนชาตไดออกไป เปนตราสารหน้ีที่ไมมีกําหนดชําระคืน ซึ่งทาง ธปท. อนุญาตใหนับเปน

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ดวย โดย 2 รายการน้ีรวมกัน ปจจุบันอยูที่ประมาณรอยละ 10 สวนเงินกองทุนช้ันที่ 2 เปนหุนกู 

ดอยสิทธิ เดิมทีเปนหุนกูดอยสิทธิธรรมดา แตตอไปน้ีจะตองเปนหุนกูดอยสิทธิที่สามารถรองรับผลขาดทุนได ทั้งโดยวิธี

แปลงสภาพ หรือวิธีตัดเปนหนี้สูญบางสวนหรือทั้งจํานวน หากผูออกหุนกูไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได ซึ่งทาง

ธนาคารธนชาตไดออกหุนกูดอยสิทธิทั้งของเดิมและของใหมจํานวนหน่ึง เลยทําใหอัตราเงินกองทุนทั้งส้ินตอ 

สินทรัพยเส่ียงอยูที่รอยละ 13.60 
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คุณพัทธพล  มวงศิริ (ผูถือหุน) : 

1) การต้ังสํารองในปนี้จะลดลงหรือไม  

2) อัตราสวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดตอเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ (Coverage Ratio) ปนี้ต้ังเปา

วาจะครบรอยละ 100 หรือไม 

3) การซื้อหุนคืนโครงการกอนหนา ซื้อหุนคืนมา 71.35 ลานหุน ราคาทุนอยูที่ 47.63 บาท ปจจุบัน 

ราคาหุนตํ่ากวารอบแรกคอนขางมาก ในขณะที่ภาพการดําเนินงานของบริษัทฯ ดูม่ันคง แตปจจุบันซ้ือไดแค 500,000 

หุน นาจะซ้ือหุนคืนไดมากกวานี้ 

4) มีแนวคิดนําหุนบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (“SCILIFE”) เปนหลักทรัพย 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือไม ดวยธุรกิจประกันชีวิตสวนใหญยังเปนการขายผานตัวแทนอยู 

จึงนาจะมีมูลคา 

ประธานที่ประชุม   คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน  และคุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ : 

1) เร่ืองต้ังสํารอง ทางธนาคารธนชาตมีทีมงานที่ดูแลเรื่องนี้อยางใกลชิด จากการคาดการณเม่ือ

ตอนตนป คิดวาจํานวนไมนาจะเพิ่มขึ้นจากเดิมมากนัก ในภาพรวมวางแผนวา ตนทุนทางเครดิตจะดีขึ้นกวาปที่แลว 

ดวยการจัดกระบวนการติดตามการทํางาน  

2) Coverage Ratio สําหรับงบเฉพาะธนาคารดีขึ้นเปนลําดับ จากรอยละ 70 กวา เปนรอยละ 85-87 

และคาดวาจะถึงรอยละ 100 ในไตรมาส 3 ของปนี้ แตยังกังวลหนี้ดอยคุณภาพของลูกคารายยอย เพราะหนี้ครัวเรือน

ปจจุบันสูง แตรายไดยังไมดีขึ้น 

3) โครงการซื้อหุนคืน คณะกรรมการจะพิจารณาอยางรอบคอบในการเสนอราคาซ้ือภายใตระยะเวลาท่ี

กําหนด และจะทยอยซื้อตามราคาที่เหมาะสมโดยไมไลราคา 

4) สําหรับหุน SCILIFE จะเขาตลาดหลักทรัพยหรือไม ตองใชเวลาสักพักในการสรางชองทางการ

จําหนาย การพัฒนาผลิตภัณฑ และมีการเติบโตเพื่อใหมีผลประกอบการที่ดี 

คุณสุนทร  ดานเฉลิมนนท (ผูถือหุน) : 

1) ปจจุบันธนชาตมีจํานวนหน้ีดอยคุณภาพในอัตราที่สูง จะบริหารจัดการหน้ีดอยคุณภาพอยางไร 

ซึ่งหากจัดการไดดี ราคาหุนบริษัทฯ นาจะขยับสูงกวานี้ และทรัพยสินรอการขาย (NPA) มีการจัดการการขายอยางไร 

ไมคอยเห็นประกาศขายทรัพยสินของธนาคารธนชาต 

2) ราคาหุนบริษัทฯ ปจจุบันคอนขางตํ่า นาจะเปนราคาท่ีเหมาะสมในการซ้ือหุนคืน  

3) กรณีธุรกิจประกันชีวิต หากหาบริษัทที่มีความเช่ียวชาญดานประกันชีวิตมาเปนผูถือหุนอีกกลุมหนึ่ง

ของ SCILIFE บริษัทฯ นาจะมีกําไรจากการขายหุน SCILIFE และมีผูเช่ียวชาญมาชวยในการดําเนินธุรกิจของ SCILIFE 

จะทําใหราคาหุนบริษัทฯ ดีขึ้น 
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คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ : 

1) หนี้ดอยคุณภาพของธนาคารธนชาต มี 2 สวน สวนแรกเปนสวนที่รับโอนจากธนาคารนครหลวงไทย

เม่ือตอนรวมกิจการเม่ือป 2554 ซึ่งทําใหหนี้ดอยคุณภาพของธนาคารธนชาตเพิ่มขึ้นจํานวนมาก และสวนที่ 2 เปน 

หนี้ดอยคุณภาพท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจของธนาคารธนชาต ซึ่งหลัก ๆ จะมาจากลูกคารายยอย โดยเฉพาะสินเช่ือ

เก่ียวกับรถยนตซึ่งไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ถดถอยลง และมีการดําเนินการใน 2-3 วิธีการ เร่ิมจากการเจรจา 

ปรับโครงสรางหน้ีซึ่งไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้รายใหญมาพอสมควรในหลายปที่ผานมา สําหรับลูกหนี้ที่ไมรวมมือ และ

ไมทําธุรกิจแลวหรือธุรกิจคงไปไมได หลักประกันก็ไมคุมหรือไมมีสภาพคลอง ก็จะทําการขายหน้ี นอกจากน้ัน ไดมีการ

ปรับกระบวนการเรงรัดติดตามหนี้ และสําหรับลูกคาที่ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ  ไดจัดทีมงานพิจารณาเสนอ

การปรับโครงสรางหนี้ เชน ขยายเวลาการชําระหน้ี จากประสบการณลูกคาที่ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจไมได

ตองการที่จะเปนหนี้เสีย เม่ือเศรษฐกิจดีขึ้นลูกคากลุมนี้จะกลับมาชําระหน้ีดี สวนเร่ืองการขายทรัพยสินรอการขาย 

มีการจัดกิจกรรมการขายทุกเดือน ผานบริษัท แปลน เอสเตท จํากัด และขายผานเครือขายและพนักงานธนาคารธนชาต

ทั่วประเทศ รวมขายไดมากกวา 1,000 ลานบาทตอปในปที่ผานมา ถาสนใจสามารถเขาดูทรัพยสินไดที่เว็บไซตของ

บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด ที่ www.planestate.co.th  

ประธานที่ประชุม : 

2) เร่ืองซ้ือหุนคืนที่ทานผูถือหุนแนะนํา คณะกรรมการก็จะรับไปพิจารณา 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน : 

3) สําหรับการจะหาพันธมิตรของธุรกิจประกันชีวิต คงตองรอใหสราง SCILIFE ใหมีผลประกอบการที่

ดีกวานี้ 

ผูถือหุน : 

กําไรสวนท่ีเปนของบริษัทฯ ตอสวนท่ีไมมีอํานาจควบคุมในป 2553 อยูที่ 1.21  ในป 2554 อยูที่ 1.33 

ในป 2555 อยูที่ 1.27 และในป 2556 ลดลงมาเหลือที่ 1.19 และในปนี้ลดลงเหลือ 0.96 อยากสอบถามวากําไรท่ีเปน

ของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมมีลักษณะอยางไร และอัตราสวนตาง ๆ เหลานี้ จะขึ้นหรือลงดวยสาเหตุใด และปนี้

จะมีลักษณะอยางไร 

ประธานที่ประชุม และผูแทนจากสํานักงานสอบบัญชี : 

กําไรสวนที่เปนของบริษัทฯ ก็เปนของทุนธนชาต สวนกําไรของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือสวนที่

เปนของสโกเทียแบงก หรือสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ที่ถือหุนรอยละ 30 กวา หรือ

สวนที่เปนของธนาคารออมสินที่ถือหุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด จะตองถูกหักออกไป ในสวน

การเปล่ียนแปลงสัดสวนดังกลาวเกิดจากกําไรสวนที่เปนกําไรของบริษัทฯและบริษัทยอย ที่ทุนธนชาตถือตรงลดลง 

จากปกอน เชน การลดลงจากกําไรของการขายทรัพยสินรอการขาย กําไรจากเงินลงทุนในหุนของบริษัท เอ็ม บี เค 

จํากัด (มหาชน) เปนตน ซึ่งมีผลกระทบตอกําไรสวนของที่เปนของบริษัทฯ แตไมมีผลกระทบตอกําไรของสวนไดเสียที่ไม

มีอํานาจควบคุม 
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คุณจักรพันธ  อินชูกุล (ผูถือหุน) : 

การจัดการหน้ีดอยคุณภาพของทางธนชาตในปที่แลวที่เปดประมูลขายหน้ีดอยคุณภาพมีการบันทึกบัญชี

อยางไร  และสามารถเปดเผยไดหรือไมวา หากขายหน้ีได 10,000 ลานบาท จะมีกําไรจากขายหน้ีประมาณเทาไร 

ประธานที่ประชุม  และคุณศุภเดช  พูนพิพัฒน : 

หนี้ดอยคุณภาพรายใหญที่รับโอนมาจากธนาคารนครหลวงไทย ในการขายจะไมคอยมีกําไร สวนใหญ 

จะขาดทุน สวนหนี้อีกกลุมหนึ่ง ที่ขายในทางบัญชีจะมีกําไรบาง คือหนี้ทางดานเชาซ้ือ มีหนี้ประเภทท่ีวาตามยึดรถไมได

หลายเดือนแลว กลุมนี้จะขายไดในราคาประมาณรอยละ 10 ของมูลหนี้ทางบัญชี แตเนื่องจากไดมีการต้ังสํารองหนี้สูญ

ไปหมดแลว ก็จะมีกําไรในสวนนี้ขึ้นอยูกับวาขายไดมากนอยเพียงใด อีกสวนหนึ่งก็คือลูกหนี้ที่ ยึดรถมา และ 

ขายทอดตลาดไปแลว ก็ยังเหลือหนี้ที่คางอยู ซึ่งมีโอกาสในการติดตามไดนอย โดยหนี้กลุมนี้ยังมีโอกาสขายไดบาง แตก็

จะไดราคาตํ่ากวากลุมแรกที่พอจะยึดรถได โดยกลุมนี้จะขายไดในราคาประมาณรอยละ 5 ของมูลหนี้ทางบัญชี และ

หากขายหนี้ได 10,000 ลานบาท กําไรจะขึ้นอยูกับประเภทหนี้ที่ขาย อยางไรก็ตาม จะถูกนําไปต้ังสํารองเพ่ิมเติมไมได

แสดงเปนกําไร 

คุณสมเกียรติ์  ไกรเกรียงศรี (ผูถือหุน) : 

ทราบจากขาววาธนาคารธนชาตประมูลขายหน้ีดอยคุณภาพไดประมาณ  6 ,100 ลานบาท 

จากหน้ีดอยคุณภาพปจจุบันที่มีเม่ือส้ินปประมาณ 33,000 ลานบาท สามารถตอบไดเลยหรือไมวาหน้ีดอยคุณภาพ 

จะเหลืออยูประมาณ 27,000 ลานบาท 

ประธานที่ประชุม  และคุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ : 

หนี้ดอยคุณภาพท่ีประมูลขายในไตรมาส 1 ป 2558 เปนหนี้ที่ต้ังสํารองครบถวนและตัดออกจาก 

ทางบัญชีแลว จึงไมมีผลใหจํานวนหน้ีดอยคุณภาพตามที่บันทึกบัญชีลดลงแตอยางใด แตมีหนี้ดอยคุณภาพที่ยังไมได

ตัดออกจากบัญชีที่จัดเตรียมประมูลขาย หากขายหน้ีกลุมนี้ออกไปจํานวนหน้ีดอยคุณภาพตามบัญชีก็จะลดลง 

คุณฤทธิชัย  หยิบเจริญพร (ผูถือหุน) : 

อยากทราบวาธนาคารธนชาตมีแผนเพิ่มรายไดคาธรรมเนียมอยางไร โดยเห็นวาการมีลูกคารายยอยมาก 

จะมีโอกาสในการเพิ่มรายไดคาธรรมเนียม ทั้งในเร่ืองการขายขามผลิตภัณฑ (Cross-sell) การขายประกัน หรือบัญชี

เงินฝาก รวมถึง Internet Banking หรือจะเปนชองทางตาง ๆ ที่เปนวิธีการเพิ่มรายไดคาธรรมเนียม โดยทาง 

สโกเทียแบงกนาจะสงเสริมไดดวย 

คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ : 

ธนาคารธนชาตมีความเขาใจชัดเจนวาลูกคาแตละรายมีความตองการบริการทางการเงินที่หลากหลาย

และธนาคารธนชาตก็มีบริการหลากหลายที่จะสามารถตอบสนองความตองการได จึงไดจัดใหมีแนวทางใหพนักงานใช

เพื่อการวิเคราะหความตองของลูกคาแตละรายจากฐานขอมูลลูกคาที่รวบรวมไว  และจะนําเสนอบริการทางการเงินให

ตรงกับความตองการมากที่สุด ในสวนของสโกเทียแบงกไดสนับสนุนธนาคารธนชาตหลายอยาง ต้ังแตการนํา 

Best Practice มาใชในประเทศไทยในระบบงานตาง ๆ การอนุญาตใหใชซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งทํา

ใหประหยัดคาใชจายในสวนน้ี สําหรับ Internet Banking ธนาคารธนชาตก็จะนําระบบของสโกเทียแบงกมาใช ซึ่งเปน
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ระบบที่ไดมาตรฐานท่ีดีและมีระบบความปลอดภัยสูง โดยเปดตัวอยางไมเปนทางการใน Internet Banking ใหม และยัง

มีแผนที่จะนําระบบ Mobile Banking ของสโกเทียแบงกมาปรับใชที่ธนาคารธนชาตดวย 

คุณพูนภัทรา  เลิศวงศกรกิจ (ผูถือหุน) : 

จากที่จะเพิ่ม Coverage Ratio เปนรอยละ 100 ในป 2558 คาดการณวาจะมียอดต้ังคาเผ่ือหนี้สูญและ

หนี้สงสัยจะสูญเทาไร และจะสงผลใหกําไรลดลงหรือไม 

คุณสมเจตน  หมูศิรเิลิศ : 

ป 2558 วางแผนสรางผลกําไรใหเพิ่มขึ้นจากปที่แลว และการดําเนินการอีกหลายอยาง ทั้งการบริหาร

จัดการหน้ีดอยคุณภาพ การบริหารจัดการตนทุนทางการเงิน การเพิ่มรายไดคาธรรมเนียม การเพิ่ม Coverage Ratio 

โดยมีการต้ังสํารองเพิ่มเติมสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งเกิดจากการบริหารหนี้ดอยคุณภาพมีอยูใหลดลง โดยอาจจะมีการ

เปดประมูลขายหน้ีออกไป 

คุณกิตติ  สนิทวงศ ณ อยุธยา (ผูถือหุน) : 

หนี้ดอยคุณภาพรายใหญบางรายท่ีรับโอนมาจากธนาคารนครหลวงไทย โดยมีสถาบันการเงินหลายแหง

เปนเจาหนี้รวม ซึ่งการบริหารจัดการมีบุคคลที่เก่ียวของหลายฝาย มีการดําเนินการอยางไร และอยากเสนอใหในการ

ประชุมผูถือหุนนั้น จัดใหผูบริหารชวยตอบคําถามท่ีใชขอมูลเชิงลึก ดังที่บางบริษัทก็ไดปฏิบัติกัน ซึ่งจะชวยกรรมการ 

ในการตอบคําถามได 

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ :  

ลูกหนี้ที่อยูในภาคเกษตร บางรายไดดําเนินการเจรจาและตกลงเปนที่เรียบรอยแลว สวนลูกหนี้ที่ยังอยู

ระหวางเจรจา สถาบันการเงินที่เปนเจาหน้ีรวมกันพิจารณาอยู ซึ่งทีมงานของธนาคารธนชาตก็มีแนวทางในการ

ดําเนินการ สวนการประชุมผูถือหุนที่จะใหผูบริหารมาสนับสนุนการตอบขอช้ีแจงขอรับไปพิจารณาอีกคร้ัง 

คุณพิทักษ  เนตรเพชราชัย (ผูถือหุน) : 

ระบบการปลอยสินเช่ือมีจุดออนอะไรบางหรือไมเม่ือเทียบกับคูแขง ใชเวลาดําเนินการนานหรือไม และ

สอบถามถึงการใหบริการบางกรณีที่เกิดขึ้น รวมถึงการปรับหลักเกณฑการจายคาตอบแทนพนักงาน 

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ : 

ระบบการปลอยสินเช่ือเปนเร่ืองที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งขั้นตอนการพิจารณาและเวลาในการ

อนุมัติ ก็เปนเร่ืองที่คณะกรรมการท่ีเก่ียวของไดวางแนวทางไวแลว ซึ่งก็ทําไดดีขึ้นเปนลําดับ หลังจากรวมกิจการกับ

ธนาคารนครหลวงไทย มีการพัฒนาระบบ Loan Origination System ซึ่งประกอบดวย 2 สวน ที่เปนระบบที่ลูกคามาขอ

สินเช่ือแลวเจาหนาที่จะใสขอมูลเขาไปในระบบ ทําใหทีมที่พิจารณาสินเช่ือรับขอมูลผานระบบไดเร็วขึ้น อีกสวนหนึ่งเปน

ระบบบริหารความเส่ียง จะใชสถิติในการคัดกรองลูกคา ถาขอมูลมาครบก็จะสามารถใหคําตอบวาสินเช่ือนั้นจะไดรับ

อนุมัติเร็วขึ้น ไดเร่ิมตนใชงานไปแลวเม่ือปลายปที่แลว สวนสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญและขนาดกลาง มีระบบท่ี 

วางมาตรฐานเอาไวในการท่ีจะตอบรับลูกคา แตจะตองปรับปรุงกันอีกหลายสวน และตระหนักดีวาความรวดเร็วในการ 

ตอบรับลูกคาเปนปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จในความพึงพอใจท่ีลูกคาจะใชบริการของธนาคารธนชาต สําหรับเร่ืองที่

สอบถามการใหบริการบางกรณีที่เกิดขึ้นและการปรับหลักเกณฑการจายคาตอบแทนจะไปพิจารณาอีกคร้ัง 
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หลังจากนั้นไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน จึงขอให 

ผูถือหุนลงมติ 

บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติวาระท่ี 1 จนถึงเวลาลงมติวาระท่ี 3 มีผูถือหุนมาลงทะเบียน 

เขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 279 ราย เปนจํานวน 8,176,142 หุน ทําใหมีจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ิน 

2,143 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งส้ิน 683,921,966 หุน 

ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดังนี้ 

เห็นดวยจํานวน  667,616,636 เสียง 

 ไมเห็นดวยจํานวน   100 เสียง 

 งดออกเสียงจํานวน    10,773,800 เสียง 

 บัตรเสียจํานวน       0 เสียง 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยให

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 และจายเงินปนผล 

ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา ตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ไดชี้แจงให

ทานผูถือหุนทราบในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ไปแลวนั้น และจากขอมูลที่แสดงไวในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม 

โดยในป 2557 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จํานวน 1,652,614,938.76 บาท และกําไรสุทธิสวนที่เปนของ 

บริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จํานวน 5,120,203,858.69 บาท โดยไมมียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถ 

จายเงินปนผลได และบริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว จึงไมตองจัดสรรเปน 

ทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับอีกแตอยางใด ซึ่งคณะกรรมการ

ไดพิจารณาแลวจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

1. รับทราบการไมจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2557 เปนทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติม เนื่องจาก

บริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดแลว 

2. อนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิจากกําไรสะสมท่ีเสียภาษีในอัตรา 

รอยละ 30 ใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิ ในอัตราหุนละ 1.00 บาท 

โดยตามขอมูลในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมไดแสดงจํานวนเงินที่อนุมัติจายเปนจํานวน 

1,206,479,703 บาท การจายเงินปนผลคร้ังนี้ เม่ือรวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลที่คณะกรรมการอนุมัติจาย 

ในอัตราหุนละ 0.60 บาท เปนจํานวนเงินที่อนุมัติจาย 723,887,821.80 บาท จะรวมเปนจํานวนเงินปนผลที่อนุมัติจาย

ของป 2557 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั้งส้ินในอัตราหุนละ 1.60 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 1,930,367,524.80 บาท 

คิดเปนรอยละ 116.81 ของกําไรสุทธิป 2557 จากผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และรอยละ 37.70 

จากผลการดําเนินงานสวนที่เปนของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม  สําหรับสถิติการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในรอบ 3 ป
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ที่ผานมา จากผลการดําเนินงานป 2555 ถึง 2557 ก็ไดจัดทําตารางเปรียบเทียบใหผูถือหุนทุกทานไดพิจารณาแลว 

ดังที่ปรากฏในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 40 

แตเนื่องจากขณะน้ี บริษัทฯ อยูระหวางดําเนินการตามโครงการซ้ือหุนคืน ซึ่งหุนที่บริษัทฯ ซ้ือคืน 

จะไมมีสิทธิรับเงินปนผล ดังนั้น จํานวนเงินปนผลที่จายจะจายตามจํานวนหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันกําหนดรายชื่อ 

ผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล 

หากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว ก็จะกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 

16 เมษายน 2558 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนในวันที่ 

17 เมษายน 2558 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2558 

จากนั้น ประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม / 

แสดงความคิดเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 

บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติวาระท่ี 3 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 4 ไมมีผูถือหุนมาลงทะเบียน 

เขารวมประชุมเพิ่มเติม 

ผลการลงมติวาระที่ 4 มีดังนี้ 

เห็นดวยจํานวน  675,549,136 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน              6,200 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน      2,833,200 เสียง 

บัตรเสียจํานวน              2,000 เสียง 

มติ ที่ประชุมรับทราบการไมจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 เปนทุนสํารอง 

ตามกฎหมาย และมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจายเงินปนผล 

ในอัตราหุนละ 1.00 บาท และใหดําเนินการจายเงินปนผลตามกําหนดการที่เสนอ 

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย พิจารณาอนุมัติ 
เงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2557 และขออนุมัติวงเงิน
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2558 

ประธานที่ประชุม  ไดมอบหมายให  คุณธีรพจน  วัชราภัย  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน เปนผูนําเสนอในวาระน้ี 

คุณธีรพจน  วัชราภัย  เรียนแจงตอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดมีการทบทวนคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย 

เปนประจําทุกป และเห็นสมควรใหมีการรายงานคาตอบแทนกรรมการท่ีจายในปที่ผานมา และพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการเปนประจําทุกป โดยไดรายงานการจายคาตอบแทนท่ีไดจายใหแกคณะกรรมการทุกคณะในป 2557 

ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
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• คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรจากวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติไวจํานวน 11,000,000 บาท โดย

จํานวนท่ีจายออกจริงเทากับ 8,558,072.20 บาท ซึ่งเปนไปตามจํานวนคร้ังที่กรรมการเขารวมประชุม 

• จํานวนคาตอบแทนที่จายแกคณะกรรมการชุดยอยอื่น  ๆ  ทั้งป  2557 มีจํานวนรวมเทากับ 

3,728,062.21 บาท 

• ตารางแสดงอัตราคาตอบแทน และจํานวนคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยอื่น ๆ 

ทุกชุดที่จายในป 2557 และอัตราคาตอบแทนที่จายในป 2558 รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม 

หนาที่ 41 ถึงหนาที่ 42 

สวนคาตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จายในป 2557 ดูไดจากรายงานประจําปหนาที่ 97 ถึงหนาที่ 99 ซึ่ง

เปนการรายงานเพ่ือทราบไมมีการลงมติ และนอกเหนือจากคาตอบแทนที่ไดรายงานไปแลวนั้น บริษัทฯ ไมมีการจาย

คาตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชนอื่นใดในลักษณะที่มิใชคาตอบแทนตามปกติใหแกกรรมการ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของคาตอบแทนที่จายแกคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ 

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเปนประจําทุกป โดยจาก

การพิจารณาเห็นวาอัตราคาตอบแทนที่จายแกกรรมการบริษัทฯ ในปจจุบันตามที่แสดงอยูบนจอ โดยมีวงเงินรวมไมเกิน 

11,000,000 บาท  ตามท่ีไดรับอนุมัติจากผูถือหุนเม่ือป 2557 โดยเม่ือเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการ 

ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีการปรับเพิ่มตามบทบาทความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และคาเงินเฟอ จึงพบวาวงเงินที่ไดรับ

อนุมัติจากผูถือหุนยังเหมาะสมอยู 

สําหรับเร่ืองเงินบําเหน็จ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลว ขอเสนอให 

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําป 2557 ในอัตรารอยละ 1  

ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามนโยบายท่ีที่ประชุมผูถือหุนไดกําหนดไว โดยใหคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เปนผูพิจารณาจัดสรรแกกรรมการบริษัทฯ ตอไป 

โดยตามขอมูลในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ปนี้เงินปนผลที่เสนอใหจายแกผูถือหุนรวมเปนจํานวนเงิน 

1,930,367,524.80 บาท  ดังนั้น  จํานวนเงินบําเหน็จที่ขอเสนอจายแกกรรมการทั้งคณะ  จึงเปนเงินจํานวน 

19,303,675.25 บาท 

ทั้งนี้ จํานวนเงินบําเหน็จที่จายจริงจะแปรผันตามจํานวนเงินปนผลที่จายตามจํานวนหุนที่มีสิทธิ 

รับเงินปนผล ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล เนื่องจากขณะน้ี บริษัทฯ อยูระหวางดําเนินการตาม

โครงการซื้อหุนคืน ซึ่งอาจมีการซื้อหุนคืนตามที่กลาวไวในวาระท่ี 4 

รายละเอียดของการจายเงินบําเหน็จกรรมการจากผลการดําเนินงานป 2555 ถึง ป 2557 ปรากฏใน

หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาที่ 43 

หลังจากน้ัน คุณธีรพจน  วัชราภัย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมี 

ผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ โดยใชบัตรที่ระบุวาระท่ี 5.1 และวาระท่ี 5.2 ดังนี้ 



เอกสารแนบ 1 
-ฉบับราง- 

 

หนาที่  26 
 

1. ขออนุมัติจายเงินบําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ ในจํานวนรอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแก 

ผูถือหุน โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูดําเนินการจัดสรรแกกรรมการบริษัทฯ ตอไป โดยใชบัตรลงคะแนน 

วาระท่ี 5.1 

2. ขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนจายแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2558 ในวงเงินไมเกิน 11,000,000 

บาท โดยใชบัตรลงคะแนนวาระท่ี 5.2 

บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติวาระท่ี 4 จนถึงเวลาลงมติวาระท่ี 5 มีผูถือหุนมาลงทะเบียน 

เขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 2 ราย เปนจํานวน 64,204 หุน ทําให มีจํานวนผู ถือหุนที่ เขารวมประชุมทั้ง ส้ิน 

2,145 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งส้ิน 683,986,170 หุน 

ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดังนี้ 

เห็นดวยจํานวน  607,438,101 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน    67,800,539 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน      2,954,500 เสียง 

บัตรเสียจํานวน         261,600 เสียง 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมา

ประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน โดยให

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูดําเนินการจัดสรรแกกรรมการบริษัทฯ ตอไป  

ผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดังนี้ 

เห็นดวยจํานวน  673,773,240 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน      1,462,400 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน      2,961,100 เสียง 

บัตรเสียจํานวน         258,000 เสียง 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมา

ประชุม อนุมัติวงเงินคาตอบแทนจายแกคณะกรรมการบริษัทฯ ไมเกิน 11,000,000 บาท 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานที่ประชุม แถลงตอที่ประชุมวา วาระน้ีเปนการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการ

ที่ออกตามวาระ โดยขอให คุณธีรพจน  วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูนําเสนอ

รายละเอียดในวาระน้ี 

คุณธีรพจน  วัชราภัย เรียนแจงตอที่ประชุมวา สําหรับกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 



เอกสารแนบ 1 
-ฉบับราง- 

 

หนาที่  27 
 

1. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร  และรองประธานกรรมการ 

  บริหารความเส่ียง  (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

2. นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ กรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความเส่ียง  และรองกรรมการ 

  ผูจัดการใหญ  (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

3. นายทวีศักด์ิ  ศักด์ิศิริลาภ กรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความเส่ียง  และรองกรรมการ 

  ผูจัดการ  (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณา 

เสนอช่ือกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ทาน คือ คุณสุวรรณภา  สุวรรณประทีป  คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  และคุณทวีศักด์ิ  

ศักด์ิศิริลาภ ใหผูถือหุนแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาและลงมติอยางอิสระในวาระน้ี ขอใหบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือรับแตงต้ังเปน

กรรมการทั้ง 3 ทาน ออกจากที่ประชุมเปนการช่ัวคราว หลังจากนั้นบุคคลที่ถูกเสนอช่ือรับแตงต้ังเปนกรรมการทั้ง 3 ทาน 

ไดออกจากหองประชุม 

คุณธีรพจน  วัชราภัย เรียนแจงตอที่ประชุมวา การสรรหาหรือเสนอแนะผูที่จะเขารับตําแหนง 

แทนกรรมการท่ีครบวาระน้ี นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนเปนผูพิจารณาแลว คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายช่ือ

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมคร้ังนี้ ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

(www.thanachart.co.th)  ต้ังแตวันที่ 15 กันยายน 2557  ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  แตปรากฏวาเม่ือพน

กําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเขามา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาเสนอกรรมการท่ีออกตามวาระ 3 ทาน ใหผูถือหุนแตงต้ังเปน

กรรมการบริษัทฯ โดยทั้ง 3 ทาน ไดรับความเห็นชอบการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ จาก ธปท. แลว ทั้งนี้ ผูถือหุน

สามารถพิจารณาขอมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ทานไดจากหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมต้ังแตหนาที่ 44 

ถึงหนาที่ 47 หรือตามที่แสดงบนจอภาพ 

หลังจากน้ัน คุณธีรพจน  วัชราภัย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมี 

ผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 

ในวาระน้ีเพื่อความโปรงใสในการลงมติจึงขอใหผูถือหุนลงมติแยกเปนรายบุคคล โดยใหใชบัตรที่ระบุ 

วาระท่ี 6.1 ถึงวาระท่ี 6.3 ที่ระบุชื่อกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้ 

6.1 นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป 

6.2 นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ 

6.3 นายทวีศักด์ิ  ศักด์ิศิริลาภ 

จากนั้น คุณธีรพจน  วัชราภัย ไดเชิญกรรมการทั้ง 3 ทานที่ไดออกจากหองประชุมเปนการช่ัวคราว 

กลับเขาที่ประชุมเพื่อดําเนินการในวาระตอไป 



เอกสารแนบ 1 
-ฉบับราง- 

 

หนาที่  28 
 

บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติวาระท่ี 5 จนถึงเวลาลงมติวาระท่ี 6 มีผูถือหุนมาลงทะเบียน 

เขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 7 ราย เปนจํานวน 13,906 หุน ทําให มีจํานวนผู ถือหุนที่ เขารวมประชุมทั้ง ส้ิน 

2,152 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งส้ิน 684,000,076 หุน 

มีผูถือหุนเห็นดวยใหแตงต้ังบุคคลที่คณะกรรมการเสนอช่ือทั้ง 3 ทาน เปนกรรมการบริษัทฯ โดยแยกการ

ลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ดังนี้ 

ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป  มีดังนี ้

เห็นดวยจํานวน  669,566,646 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน      5,647,100 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน      2,996,400 เสียง 

บัตรเสียจํานวน         258,500 เสียง 

ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ  มีดังนี ้

เห็นดวยจํานวน  615,345,207 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน    59,871,039 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน      2,993,900 เสียง 

บัตรเสียจํานวน         258,500 เสียง 

ผลการลงมติวาระที่ 6.3 นายทวีศักดิ์  ศักดิ์ศิริลาภ  มีดังนี ้

เห็นดวยจํานวน  615,340,607 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน    59,875,639 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน      2,993,900 เสียง 

บัตรเสียจํานวน         258,500 เสียง 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกต้ัง

บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอช่ือทั้ง 3 ทาน เปนกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558 

ประธานที่ประชุม  ไดมอบหมายให  คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูนํา

เสนอในวาระน้ี 

คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  แถลงตอที่ประชุมวา ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท 

สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2557 โดยกําหนดคาสอบบัญชีใหเปนจํานวนเงิน 900,000 บาท 

สําหรับป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณา
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ความเห็นของกรรมการตรวจสอบแลว เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท 

สํานักงาน อีวาย จํากัด มีรายนาม ดังนี้ 

1. นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ 

2. นางสาวรัตนา  จาละ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

3. นางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558 โดยกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 900,000 บาท 

หลังจากไดพิจารณาถึงองคประกอบในดานตาง ๆ รวมทั้งความเหมาะสมของปริมาณงานแลว 

มีความเห็นวา บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนสํานักงานท่ีมีความนาเช่ือถือ มีผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับ

โดยท่ัวไปทั้งในประเทศและตางประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีอยูในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู 

ความชํานาญ และประสบการณในการตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการใหบริการ และการ

ใหคําปรึกษากับบริษัทในดานตาง ๆ เปนอยางดีตลอดมา 

สําหรับคาสอบบัญชีที่เสนอเขามาในป 2558 นี้ ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน 

รวมถึงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไมมีความสัมพันธ หรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ

บริษัทฯ แตอยางใด และผูสอบบัญชีที่เสนอไดรับความเห็นชอบจาก ธปท.แลว โดยอัตราคาสอบบัญชีของป 2558 

จํานวน 900,000 บาท ซึ่งเทากับคาสอบบัญชีในป 2557 

สําหรับรายละเอียดประวัติผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน และขอมูลอื่น ๆ ปรากฏอยูในเลมหนังสือบอกกลาว 

เชิญประชุม หนาที่ 48 ถึงหนาที่ 50 

หลังจากนั้น คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมี 

ผูถือหุนซักถาม / แสดงความคิดเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 

บันทึกเพิ่มเติม หลังจากการลงมติวาระท่ี 6 จนถึงเวลาลงมติวาระท่ี 7 มีผูถือหุนมาลงทะเบียน 

เขาร วมประชุมเพิ่มจํานวน  1 ราย  เปน จํานวน  500 หุน  ทําให มีจํานวนผู ถือหุนที่ เข าร วมประชุมทั้ ง ส้ิน 

2,153 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งส้ิน 684,000,576 หุน 

ผลการลงมติในวาระที่ 7 มีดังนี ้

เห็นดวยจํานวน  675,157,146 เสียง 

ไมเห็นดวยจํานวน         207,700 เสียง 

งดออกเสียงจํานวน      2,844,300 เสียง 

บัตรเสียจํานวน         260,000 เสียง 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แตงต้ัง

ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2558 โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

1. นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ 

2. นางสาวรัตนา  จาละ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 



เอกสารแนบ 1 
-ฉบับราง- 

 

หนาที่  30 
 

3. นางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 

และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558 เปนจํานวนเงิน 900,000 บาท 

วาระที่ 8 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

ประธานที่ประชุม  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอขอเสนอแนะและคําถามตาง ๆ ได โดยมีผูถือหุน

ซักถาม / แสดงความเห็น ดังนี้ 

คุณณัฐนันท  สุขสโมสร (ผูรับมอบฉันทะ) : 

1) คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A) ที่ทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ไดกําหนดใหทุกบริษัทจัดทําเผยแพรเพื่อประโยชนของผูถือหุนและ

ผูสนใจที่จะลงทุน ไดสอบทาน พบวาบริษัทฯ ไดจัดทําและเปดเผยในชองทางตาง ๆ ไดแก เว็บไซตบริษัทฯ รายงาน

ประจําป ระบบของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยครบถวนแลว   

2) ขอช่ืนชมและยินดีกับทางบริษัทฯ และบริษัทในกลุม รวม 11 บริษัท ที่ไดรับใบรับรองเปนสมาชิก

โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (CAC) และในรายงานประจําป 2557 ไดกลาวไวใน

เร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม ถึงการดําเนินการในเร่ืองนี้ รวมทั้งในแนวทางปฏิบัติ และนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น 

ซึ่งใหพนักงานในองคกรไดดําเนินการอยางเปนรูปธรรม แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ เปนองคกรที่มีธรรมาภิบาลและโปรงใส 

ประธานที่ประชุม : 

กลาวขอบคุณที่ใหกําลังใจ ซึ่งกลุมธนชาตไดพยายามอยางเต็มที่ ในการสนับสนุนนโยบายของประเทศท่ี

จะกําจัดคอรรัปชั่น ลดใหเหลือนอยที่สุด ซึ่งเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหประเทศพัฒนาตอไปและสามารถแขงขันได 

นายจักรพันธ  อินชูกุล (ผูถือหุน) : 

1) การฝกอบรมพนักงาน จากกรณีที่พนักงานสาขาขอใหชวยเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งไดกรอก

รายละเอียดโดยใชตัวยอ “TNS” แตพนักงานถามวาคืออะไร แสดงถึงวาพนักงานยังมีขอมูลไมเพียงพอ ซึ่งในการ

ใหบริการของพนักงานจําเปนตองรูทั้งขอมูลขององคกรที่เก่ียวของ ผลิตภัณฑและการใหบริการ จึงเสนอใหมีการอบรม

พนักงานใหมากขึ้น 

2) การปรับปรุงสาขาและตูเอทีเอ็ม ที่ทางธนาคารธนชาตรับโอนมาจากธนาคารนครหลวงไทย 

บางสาขาที่ใชเปนประจํา เชน สาขาเพชรบุรี 20 เกาและทรุดโทรมมาก  

ประธานที่ประชุม  และคุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ : 

กลาวขอบคุณผูถือหุนและเรียนวาเร่ืองการปรับปรุงสาขา คณะกรรมการไดมีมติไปแลว ใหเรงพัฒนาและ

ปรับปรุงสาขาตาง ๆ ใหเร็วที่สุด และกระบวนการพัฒนาพนักงานเปนนโยบายใหญ แตเนื่องจากรายละเอียดของเร่ืองที่

จะตองพัฒนาและพนักงานของธนาคารมีจํานวนมาก จึงตองสรางเคร่ืองมือในการที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาและ

ดําเนินการอยางตอเนื่อง 
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ผูถือหุน : 

1) มุมมองในเร่ืองภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันและแนวโนม มีความเส่ียงในปจจัยดานใดบาง เชน เงินฝด 

หรือเงินเฟอ และในอนาคตอันใกล อยางเชนใน 6 เดือนหรือ 1 ป ขางหนา ธนาคารธนชาตและทีมผูบริหาร มีแผนรองรับ

อยางไรบาง หากเกิดภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจขั้นรุนแรงซึ่งกระทบกับประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล 

2) ธนาคารธนชาตมีนโยบายในการใช MLR หรือ MRR อยางไร เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาใช

บริการของลูกคา 

3) จากกรณีที่มีขาวเก่ียวกับการติดตามรถยึดของธนชาตที่เปนบริษัทลูกหรือบริษัทภายนอกที่เปน 

ผูใหบริการ สงผลตอภาพลักษณธนาคารธนชาตมากนอยเพียงใด และมีวิธีการทวงถามหรือตรวจสอบการทํางานของ

บริษัทลูกตาง ๆ มีกระบวนการอยางไรบาง  

ประธานที่ประชุม  และคุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ : 

1) เร่ืองภาวะเศรษฐกิจ ไดเขียนในรายงานประจําปแลววายังมีปญหาอยู การวางแผนหรือกําหนด

นโยบายทางดานธุรกิจเชิงรุกก็คงจะลําบาก จึงพิจารณาในทางรับมากกวา ทางดานลูกคาทั้งรายยอยและรายใหญ ส่ิงที่

ตองติดตามอยางใกลชิดคือคุณภาพของสินเช่ือ จึงใหความสําคัญกับการดูแลคุณภาพของลูกคาเงินกูใหมใหดี สําหรับ

สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมดีอยูแลวจะดูแลใหดีตอไป และระมัดระวังทางดานลูกคาที่มีผลกระทบตอ 

การขยายตัวของธุรกิจโดยเฉพาะลูกคารายยอย ทางดานเงินกองทุนมีแผนท่ีจะเพิ่มเงินกองทุนช้ันที่ 1 ของธนาคาร 

ธนชาตใหมากขึ้น เปนไปไดวาในชวงไตรมาส 3 ธนาคารธนชาตอาจจะมีการขออนุญาตท่ีจะไถถอนตราสารหนี้ 

ดอยสิทธิลักษณะคลายทุนที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 แลวทําการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อใหทุนของ

ธนาคารธนชาตเขมแขง็ขึ้น 

2) ธนาคารธนชาตใชอัตราอางอิง MLR ในการพิจารณาการปลอยสินเช่ือ ทั้งสินเช่ือรายใหญและ

สินเช่ือประเภทที่อยูอาศัย 

3) การติดตามรถยึด มีการอบรมเปนระยะเพื่อใหทางทีมงานที่เก่ียวของเขาใจนโยบายเร่ืองนี้ไปปฏิบัติ 

และทุกคร้ังมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ทีมงานของธนาคารธนชาตก็จะเขาไปดูแลลูกคาโดยตรง ซึ่งเปนเร่ืองที่มีการดูแล

อยางใกลชิด การดูแลก็อยูบนมาตรฐานที่ดําเนินการดวยความสุภาพเรียบรอย และอยูภายใตกรอบของกฎหมาย 

ในสวนความชวยเหลือกับลูกคาที่ประสบปญหาจากเศรษฐกิจไมสามารถที่จะชําระหน้ีได ถาประเมินไดวาลูกคาไดรับ

ผลกระทบจากเศรษฐกิจ ทําใหรายไดไมเพียงพอ จะนําเสนอชวนใหลูกคามาปรับโครงสรางหน้ี ขยายเวลาการชําระหนี้ 

ลดคางวด ซึ่งแตละเดือนก็ชวยลูกคาไดมาก 

คุณกิตติ  สนิทวงศ ณ อยุธยา (ผูถือหุน) : 

การเปดประชาคมอาเซียน คงตองพิจารณาวาจะเกิดผลกระทบมากนอยเพียงใด โดยดูแผนงานของ

รัฐบาลดวยถาแผนงานภาพใหญสรางใหประเทศไทยเปนศูนยกลางเศรษฐกิจได ธุรกิจตาง ๆ ก็จะดีขึ้นมาก แตนั่น

หมายถึงวาผูประกอบการก็ตองปรับตัว การท่ีธนาคารธนชาตมีสโกเทียแบงกเปนผูถายทอดเทคโนโลยีก็ดีอยู แตตอง

พิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย และเครือขายท่ีสโกเทียแบงกมีอยูวาจะสงเสริมการปรับตัวในยุคประชาคม

อาเซียนไดหรือไม นอกจากนี้ นาจะลองหาพันธมิตรเพิ่มเติมที่เปนประโยชนแกกลุมธนชาต 
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ประธานที่ประชุม : 

กลาวขอบคุณสําหรับขอคิดเห็นโดยขอรับไปพิจารณา 

นายชัชชัย  คุณงาม (ผูถือหุน) : 

ไดทราบขาววาบริษัทหลักทรัพยจะประหยัดกระดาษ ตอไปการซื้อขายหลักทรัพยจะไมมีการสงจดหมาย

ยืนยัน โดยจะสงเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกสแทน แลวลูกคาที่ไมสะดวกใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอยางอื่นจะเปน

อยางไร 

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ : 

มีลูกคาจํานวนมากที่ใชคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือที่ใชเครือขายอินเทอรเน็ตได อยากไดรับความ

สะดวกสบายเพ่ิมขึ้นในการซ้ือขายและการรับแจงการยืนยันการซ้ือขาย ในขณะเดียวกันก็เปนประโยชนกับทางบริษัทที่

จะสามารถใหบริการไดรวดเร็วย่ิงขึ้นและเปนการลดคาใชจาย ดังนั้น จึงไดเสนอรายการเพ่ิมเติมใหกับลูกคา หากลูกคา

ตองการความสะดวกสบายและสามารถใชงานอุปกรณไดดี ก็สามารถเลือกรับการยืนยันการซ้ือขายหลักทรัพยทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกสได แตหากลูกคาไมสะดวกก็สามารถเลือกรับการยืนยันการซ้ือขายหลักทรัพยทางจดหมาย

ธรรมดาได 

ประธานที่ประชุม : 

ชี้แจงเพิ่มเติมวา คาใชจายในการจัดสงเอกสารตาง ๆ ใหลูกคาทางไปรษณียนั้นสูงมาก เนื่องจากตองมี

คาใชจาย เชน คาพิมพ คากระดาษ คาอากรแสตมป ซึ่งมีคาใชจายประมาณ 100 ลานบาทตอป บริษัทจึงพยายามที่จะ

ลดคาใชจายดังกลาว สําหรับลูกคาที่ไมสะดวกจะใหบริการตามเดิม 

นายนิพัท  เทพตระการพร (ผูถือหุน) : 

จากวาระ 3 ไดรับฟงขอมูลวาธุรกิจเชาซ้ือถึงจุดอิ่มตัว โดยจะลดลงไปเร่ือย ๆ และอีกประเด็นก็คือทาง

ธนาคารธนชาต ตนทุนสูงกวาธนาคารพาณิชยอื่น อยากใหชวยอธิบายวา ใน 2-3 ปขางหนาจะเปนอยางไร และธนาคาร

พาณิชยที่ทําธุรกิจคลาย ๆ กันอยู 3 ธนาคาร ไมทราบวาธนาคารธนชาต เปรียบเทียบกับอีก 2 ธนาคารเปนอยางไร  

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ : 

เรียนวาเร่ืองธุรกิจเชาซ้ือ ถาหากเศรษฐกิจดี ตลาดรถยนตก็จะมีการพัฒนา เร่ืองตนทุนซ่ึงสวนใหญอยูที่

โครงสรางดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย บัญชีกระแสรายวัน ซึ่งธนาคารพาณิชยขนาดใหญที่มีอายุหลายสิบปก็มี 

ฐานลูกคาเงินฝากประเภทน้ีมากกวาธนาคารธนชาต แตธนาคารธนชาตก็มีการเพิ่มสัดสวนมาโดยตลอด และเปนเร่ืองที่

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญเปนอยางย่ิง ขณะนี้ อัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีธนาคารธนชาตใหกับลูกคาเม่ือ

เปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชยขนาดใหญแทบจะไมแตกตางหรือแตกตางนอยมาก พยายามเนนใหพนักงานบริการให

ดีขึ้น เพื่อใหเกิดความผูกพันกับลูกคา สวนเร่ืองการเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชยที่ทําธุรกิจคลายกัน ธนาคารธนชาต

ยังเปนอันดับ 1 มีกลุมลูกคาที่เปนลูกคากลุมเดียวกันบาง แตธนาคารธนชาตมีเครือขายทีมขายและการใหบริการที่

มากกวา ครอบคลุมทุกพื้นที่ของบริษัทขายรถยนต 
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ผูถือหุน : 

จากขอมูลในรายงานประจําปที่สินเช่ือใหเชาซ้ือลดลงรอยละ 10 ไมทราบวาสวนใหญเปนสินเช่ือที่ 

ครบกําหนดตามปกติ หรือเปนหน้ีเสียที่ตัดออกจากบัญชี และไมทราบวารถยนตจากนโยบายรถคันแรกจนถึงขณะน้ี

สงผลกระทบมากนอยเพียงใด 

ประธานที่ประชุม : 

สินเช่ือเชาซ้ือที่ลดลงเปนสวนที่ครบกําหนดมากกวา อยางที่เรียนวาครบกําหนดประมาณ 10,000 

ลานบาทตอเดือน เพราะฉะน้ัน ใน 1 ป ประมาณ 100,000 กวาลานบาท ตอใหตลาดรถยนตฟนตัวขณะน้ีก็ทําไมไดปละ 

100,000 กวาลานบาท แตหวังวาคุณภาพสินเช่ือและประโยชนที่จะไดรับจากลูกคาจะดีขึ้น  

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ : 

เรียนเสริมวาสําหรับหนี้เสีย ที่เปนรถใหมยังไมไดเสียมากไปกวาเดิม สวนที่มีปญหาก็ไมไดเกิดจากการ

ปลอยสินเช่ือรถยนตคันแรก เนื่องจากพิจารณาใหสินเช่ือตามมาตราฐานปกติ หนี้เสียสวนใหญเกิดจากรถยนตมือสอง 

ในภาพรวมของธุรกิจเชาซ้ือขณะนี้นาจะทรงตัวอยู  

นายจักรธร  สัมพัจฉรากุล (ผูรับมอบฉันทะ) :  

1) หนี้ดอยคุณภาพท่ีจัดประมูลขายใหบริษัทอื่น ถาบริหารตอเองธนาคารธนชาตนาจะไดประโยชน

มากกวาหรือไม ดวยรูจักลูกคามากกวาบริษัทที่มาประมูลซื้อหนี้ 

2) เร่ืองการซื้อหุนคืนมีหลักการอยางไรท่ีจะซ้ือคืน อยากเสนอวา นอกจากจะดูมูลคาหรือราคา เสนอ

เปล่ียนใหมเปนจดัวงเงินซื้อเปนรายเดือนหรือรายสัปดาห เพื่อไมใหราคาหุนผันผวน 

ประธานที่ประชุม : 

จากการรับโอนสินทรัพยของธนาคารนครหลวงไทยที่รวมถึงหนี้ดอยคุณภาพของธนาคารนครหลวงไทย

ดวย ทําใหธนาคารธนชาตมีจํานวนหนี้ดอยคุณภาพในจํานวนที่สูงเม่ือเทียบกับกลุมธนาคารพาณิชย จึงทําการประมูล

ขายหน้ีดอยคุณภาพเพื่อลดจํานวนลง และถึงแมจะเสียประโยชนในดานผลตอบแทนจากการบริหารหน้ีดอยคุณภาพ

บาง แตจะไดประโยชนดานอื่นมากกวา สวนเร่ืองการซื้อหุนคืนขอรับคําแนะนําไว 

นอกจากนี้ไมมีผูเสนอเร่ืองอื่นใดเขาสูการพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกลาวปดการประชุม 

ปดประชุมเวลา    17.05    นาฬิกา 

ลงชื่อ              นายบันเทิง  ตันติวิท            ประธานที่ประชุม 

 (               นายบันเทิง  ตันติวิท               ) 

ลงชื่อ           นายภาณุพันธุ  ตวงทอง          ผูจดบันทึกการประชุม 

 (             นายภาณุพันธุ  ตวงทอง           ) 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาํไรสําหรับผลการดําเนนิงานประจําป 2558 และจายเงินปนผล 
 

 

  

 

 

ผลการดําเนินงานประจําป ป 2558 ป 2557 ป 2556 

กําไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  (ลานบาท) 2,194  1,653  2,180  

กําไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ลานบาท) 5,436 5,120 9,231 

จํานวนหุนท่ีจายเงินปนผล  (หุน)    

- จํานวนหุนท่ีอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลงวดคร่ึงปแรก  1,165,129,703 (1)  1,206,479,703  1,206,479,703 

-  จํานวนหุนท่ีอนุมัติจายเงินปนผลงวดคร่ึงปหลัง  1,165,129,703 (1)   1,206,479,703  1,206,479,703 

กําไรตอหุน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท) 1.86  1.37  1.77  

อัตราเงินปนผลตอหุนท่ีจายระหวางกาลงวดคร่ึงปแรก  (บาท) 0.70 (2) 0.60 0.60  

อัตราเงินปนผลตอหุนท่ีจายงวดคร่ึงปหลัง  (บาท) 1.10 (3) 1.00 1.00  

รวมจํานวนเงินปนผลตอหุน  (บาท) 1.80  1.60  1.60  

รวมจํานวนเงินปนผลท่ีจาย  (ลานบาท) 2,097  1,930  1,930  

สัดสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  (รอยละ) 95.60  116.81  88.53  

สัดสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานสวนท่ีเปน 

   ของบริษัทฯ (งบการเงินรวม)  (รอยละ)  

 
38.58  

 

37.70  

 

20.91  

หมายเหตุ 
(1) คํานวณจากจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิทั้งหมดรวม 1,277,829,703 หุน หักดวยจํานวนหุนที่บริษัทฯ ซ้ือคืนรวมจํานวน 112,700,000 หุน    

(2) เปนอัตราเงินปนผลตอหุน ที่จายระหวางกาลไปแลวเม่ือวันที่  16 ตุลาคม 2558 

(3) เปนอัตราเงินปนผลตอหุน ที่เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 พิจารณาในการประชุมครั้งนี้  หากไดรับอนุมัติจากที่ประชุม 

บริษั ทฯ  กํ าหนดราย ช่ือผู ถื อหุ นที่ มี สิ ทธิ รั บ เ งิ นป นผล  ใน วันที่  1 9  เมษายน  2 5 5 9  และให ร วบรวมราย ช่ือตามมาตรา  2 2 5 

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดย วิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 20 
เมษายน 2559 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559   

การจายเงินปนผลในคร้ังนี้เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ  ซ่ึงจะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนใน

ระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน  

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงนิปนผล ประจําป 2556 - 2558 
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เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จ
กรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนนิงานประจําป 2558 และขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทฯ ประจําป 2559 

 

 
 

1. หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ    

ชุดยอย โดยกล่ันกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ บทบาทความรับผิดชอบและเปรียบเทียบอางอิง

จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ 

ซึ่งจะดําเนินการเปนประจําทุกป  เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. คาตอบแทนที่จายแกกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย 

ตารางที่ 1 จํานวนคาตอบแทนรวมท่ีจายในป 2558 
(หนวย: บาท) 

คณะกรรมการชุดตาง ๆ จํานวนเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ (1) 8,807,142.86 

คณะกรรมการตรวจสอบ 2,280,000.00 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  398,000.00 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  882,857.14 

คาตอบแทนรวม (2) 12,368,000.00 

หมายเหตุ (1)  ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนจายแกกรรมการบริษัทฯ ไมเกิน   

11,000,000 บาทตอป (ไมรวมคาตอบแทนกรรมการชุดยอยและไมรวมเงินบําเหน็จ)  

 (2) คาตอบแทนท่ีแสดงเปนคาตอบแทนรายเดือนและคาเบี้ยประชุม (ไมรวมเงินบําเหน็จกรรมการ) รายละเอียด

คาตอบแทนรายบุคคลปรากฏในรายงานประจําป 2558   

ตารางที่ 2 อัตราคาตอบแทนที่จาย ป 2558  และอัตราคาตอบแทนในปจจุบัน 
   (หนวย: บาท) 

คณะกรรมการชุดตาง ๆ ตําแหนง 
คาตอบแทนรายเดือน 

 (รายเดือน : คน) 
คาเบ้ียประชุม  
(ตอครั้ง : คน) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน 100,000 50,000 

 กรรมการ 50,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ประธาน 50,000 25,000 

 กรรมการ 30,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  ประธาน ไมมี 50,000 

 กรรมการ ไมมี 33,000 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง* ประธาน 30,000 30,000 

 กรรมการ 20,000 20,000 

หมายเหตุ   * คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จายใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเทาน้ัน 
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3. การอนุมัติเงนิบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนนิงานประจําป 2558 

ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2536 เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 ไดมีมติอนุมัติ

นโยบายการจายเงินบําเหน็จกรรมการในอัตรารอยละ 1.00 ของเงินปนผลที่อนุมัติจายแกผูถือหุน 

 

 
 (หนวย: บาท) 

รายการ 
ผลการดําเนินงาน 

ป 2558 ป 2557 ป 2556 

เงินบําเหน็จที่จาย 20,972,334.65* 19,303,675.25 19,303,675.25 

หมายเหตุ * เปนจํานวนเงินบําเหน็จท่ีเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559  พิจารณาในการประชุมคร้ังน้ี   

การจัดสรรเงินบําเหน็จใหแกกรรมการบริษัทฯ สมควรจัดสรรใหสอดคลองกับการจายเงินปนผลใหแก 

ผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ทําใหในป 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 2,193,823,313.26 บาท และเสนอ

ขออนุมัติจายเงินปนผลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.80 บาท รวมเปนเงินปนผลที่อนุมัติจาย 2,097,233,465.40 บาท 

จึงเห็นสมควรเสนอผูถือหุนอนุมัติจายเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ เปนเงินจํานวนรอยละ 1.00 ของเงินปนผลที่อนุมัติ

จายแกผูถือหุน (เปนอัตราเดียวกับเงินบําเหน็จที่จายแกกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2556-2557 

ดังตารางขางตน) คิดเปนเงินบําเหน็จรวม 20,972,334.65 บาท โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาจัดสรร

จายแกกรรมการตอไป 

 

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงนิบําเหน็จแกกรรมการจากผลการดําเนินงานประจําป 2556 - 2558 
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หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ    

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคณุสมบตัิตาม

กฎหมายและประกาศทางการท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ท่ีเหมาะสมในการกํากบัดแูลการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ  ตามกระบวนการสรรหาอยา่งครบถ้วน 

ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตัง้กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปทัง้ 3  คน มีดังนี ้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ – นามสกุล นายบันเทงิ  ตันติวิท 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

  ตาํแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

 อายุ 71 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Science (Finance) in Management, Massachusetts Institute 

of Technology, USA 

- Bachelor of  Science in Electrical Engineering, Massachusetts 

Institute of  Technology, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ 30 ตลุาคม 2523 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 35 ปี 3 เดือน 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - กรรมการ บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จํากดั 

(มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิง้ จํากดั 

- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากดั 

- กรรมการ บริษัท บี.วี. โฮลดิง้ จํากดั 

- กรรมการ บริษัท ดีบกุ จํากดั 

- กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์มม่ิง จํากดั 

- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ - ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เก่ียวข้องกับธุรกิจของ

บริษัทฯ ที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
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ประสบการณ์การทาํงาน - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน )  
- ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 
-   ประธานกรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จํากดั 

- ที่ปรึกษา บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) 

- ที่ปรึกษา บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ สถาบนัอาศรมศิลป์ 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไมมี่ 

สัดส่วนของจาํนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ    12 ครัง้  จาก 12 ครัง้ 
 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ – นามสกุล นายวิชิต ญาณอมร 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร   

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

อายุ 69 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Science (Computer Science), University of Iowa, USA  

- พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติ  ( เ กียรติ นิยมอันดับสอง) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัร Role of the Nomination and Governance Committee     

(RNG) รุ่น 7/2558 

- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC)  

รุ่น 20/2558 

- ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 18/2550 

- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ 25 กมุภาพนัธ์ 2558 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 1 ปี 2 เดือน 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  

บริษัท เอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน)  

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี ้จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการตรวจสอบ บริษัท เน็ตเบย์ จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท เดอะแกรนด์ ยบูี จํากดั 

- กรรมการ บริษัท นวทวีป จํากดั 

- อนกุรรมการ คณะอนกุรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุม่

กระทรวงด้านความมัน่คงและการตา่งประเทศ 
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- กรรมการ บริษัท เอเซิร์ทส์ จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ - ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี

บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน)  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เก่ียวข้องกับธุรกิจของ

บริษัทฯ ที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 

 

ประสบการณ์การทาํงาน - กรรมการ และที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท อตุสาหกรรมอาหารสตัว์ไทย จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 70,000 หุ้น 

สัดส่วนของจาํนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ร้อยละ 0.00548  

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ           10 ครัง้   จาก 12 ครัง้ 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา     

และกําหนดคา่ตอบแทน                                             2 ครัง้   จาก   4 ครัง้ 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    10 ครัง้   จาก 12 ครัง้ 

 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ – นามสกุล นายสมเกียรติ ศุขเทวา 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ 71 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒิการศึกษา - บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส ถ า บั น บั ณ ฑิ ต บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ศ ศิ น ท ร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- เศรษฐศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร Sloan School M.I.T., USA 

- Senior Executive Program (SEP)  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Special Seminar 2/2556 “Risk Resilience: How the company’s directors 

should deal with the issues of Enterprise Risk Management?”  

- โครงการสํารวจคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2555 

- บทบาทของคณะกรรมการยคุใหมก่บัการสร้างมลูคา่และการเป็นองค์กรยัง่ยืน  

     ปี 2555 

- งบการเงินกบัการคอร์รัปชัน่ในตลาดทนุ ปี 2555 

- ประกาศนียบตัร  Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 7/2555 

- ประกาศนียบตัร  Monitoring the System of Internal Control and Risk 

 Management (MIR) รุ่น 12/2555 

- ประกาศนียบตัร Role of the Nomination and Governance Committee 

 (RNG) รุ่น 1/2554 
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- ประกาศนียบตัร Financial Institutions Governance Program (FGP)  

 รุ่น 3/2554 

- ประกาศนียบตัร  Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554 

- ประกาศนียบตัร  Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 11/2554 

- ประกาศนียบตัร  Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)  

 รุ่น 13/2554 

- ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554 

- ประกาศนียบตัร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  

    รุ่น 3/2552  

- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551 

- ประกาศนียบตัร  Audit Committee Program (ACP) รุ่น 3/2547 

- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 40/2547 

- ประกาศนียบตัร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 8/2547 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

-  ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 6/2551 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ 23 พฤษภาคม 2543  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 15 ปี 4 เดือน 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

-  กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั  

-  กรรมการ บริษัท คอร์แวค (ประเทศไทย) จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เก่ียวข้องกับธุรกิจของ

บริษัทฯ ที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่  

ประสบการณ์การทาํงาน - ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา  

     บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

     บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั  

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไมมี่  

สัดส่วนของจาํนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ           12 ครัง้  จาก 12 ครัง้ 

-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ           16 ครัง้  จาก 16 ครัง้ 

-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    12 ครัง้  จาก 12 ครัง้ 

 

• คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับบริษัทอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดย

อิสระของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคณุสมบตัิที่เข้มกว่าประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทนุที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาต

และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมรวมถึงประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เร่ือง  

ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน ลงวนัที่ 9 กรกฎาคม 2552 ซึง่สรุปได้ดงันี ้
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1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย (ข้อนีท้างบริษัทฯ ได้กําหนด

นิยามและคณุสมบตัิเข้มกวา่ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที่กําหนดไมเ่กินร้อยละ 1) 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ

เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็น บิดา มารดา คู่สมรส  

พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอ

ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้น

แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และ

ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อน

วนัแตง่ตัง้ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ

เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่

เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว

ไมน้่องกวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ที่เก่ียวข้องกับ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน

ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ

จํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ

บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ธุรกิจหรือสว่นร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระ ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่

ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เก่ียวกับทรัพย์สินหรือ

ตําแหน่งหน้าที่ และไมต่กอยูภ่ายใต้อิทธิพลของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด รวมถึงไมมี่สถานการณ์ใดที่จะมาบีบบงัคบัให้ไมส่ามารถแสดงความเห็นได้

ตามที่พงึจะเป็น 
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• ช่ือผู้สอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี 

1. นางสาวรัตนา  จาละ         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734  และ/หรือ 

2. นางสาวสมใจ คณุปสตุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499  และ/หรือ 

3. นางสาวรัชดา ยงสวสัดิว์าณิชย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951  

 

แหง่บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั  

• ข้อมูลประวัตโิดยสังเขปของผู้สอบบัญชี  จาํนวน 3 คน มีดังนี ้

ช่ือ :   นางสาวรัตนา  จาละ 

    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 

อายุ :   50 ปี 

วุฒกิารศกึษา :   บญัชีมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาํแหน่งของผู้สอบบัญชีในสํานักงาน : หุ้นส่วน 

ประสบการณ์การตรวจสอบ : - บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั 

- บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท เมืองไทย ลิสซิง่ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2559 
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ช่ือ :  นางสาวสมใจ คณุปสตุ   

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 

อายุ :  44 ปี 

วุฒกิารศกึษา :  บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาํแหน่งของผู้สอบบัญชีในสํานักงาน :  หุ้นส่วน 

ประสบการณ์การตรวจสอบ:    - บริษัท ราชธานี ลิสซิง่ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน)   

- บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั 

- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท นวกิจประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท สินมัน่คงประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

 

ช่ือ :   นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ์วาณิชย์ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951 

อายุ :   44 ปี 

วุฒกิารศกึษา :   บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

   วทิยาศาสตร์มหาบณัฑติด้านการเงิน 

   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาํแหน่งของผู้สอบบัญชีในสํานักงาน : หุ้นส่วน 

ประสบการณ์การตรวจสอบ : - บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท หลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ไทยรีประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
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• ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 

สําหรับงบการเงินปี 2559  บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ได้เสนอคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2559 เป็น

จํานวนเงิน 900,000 บาท  ซึง่จํานวนเงินเทา่กบัคา่สอบบญัชีในปี 2558 

• ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

บริษัทฯ ไม่มีคา่บริการอ่ืนท่ีจ่ายให้กบัผู้สอบบญัชี 

• ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด และผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง

ความเหน็ตอ่งบการเงิน 

• จาํนวนปีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ 

ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ ทัง้ 3 คน ได้รับแตง่ตัง้และมีจํานวนปีท่ีสอบบญัชี ดงันี ้ 

             รายนาม ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น จาํนวนปีท่ีสอบบัญชีให้บริษัท 

1. นางสาวรัตนา จาละ  ปี 2546 - ปี 2553 และ 5 

   ปี 2556 - ปี 2558 3 

2. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ  ปี 2558 - 

3. นางสาวรัชดา ยงสวสัดิว์าณิชย์  - - 

 

• การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 

ผู้สอบบญัชีบริษัท สํานกังาน  อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

• ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าผู้ สอบบญัชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ 

ต่าง ๆ ของบริษัทในกลุ่มธนชาตเป็นอย่างดี รวมทัง้ผลงานท่ีผ่านมามีคุณภาพและเช่ือถือได้ จึงมีมติให้เสนอผู้ สอบบัญชีของ   

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

• การอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 

ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอจะต้องได้รับความเหน็ชอบจาก ธปท. ซึง่ธปท. ได้ให้ความเหน็ชอบแล้ว 
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คาํชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

วันอังคารท่ี 5 เมษายน 2559 

1. การมอบฉันทะ 

 บริษัทฯ ได้จดัทําหนงัสือมอบฉนัทะ ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ 3 แบบ ดงันี ้

 แบบ ก. – เป็นแบบทัว่ไปท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน แบบมอบฉันทะนีเ้ป็นการมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ

ลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉนัทะได้ทกุประการตามท่ีผู้ รับมอบฉนัทะเห็นสมควร  

 แบบ ข. – เป็นแบบท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะอย่างละเอียดและชดัเจน ผู้มอบฉนัทะสามารถเลือกท่ีจะระบุให้

ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ทกุประการตามท่ีผู้ รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือ

ระบใุห้ผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงตามท่ีผู้มอบฉนัทะกําหนดแยกเป็นแตล่ะวาระอย่างชดัเจนในหนงัสือมอบฉนัทะก็ได้  

 แบบ ค. – เป็นแบบท่ีกําหนดสําหรับผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.มาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม และในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการใช้หนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ก. หรือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลด ได้ท่ีเวบ็ไซต์ : www.thanachart.co.th 

 โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะให้

กรรมการบริษัทฯ (ตามรายช่ือกรรมการท่ีบริษัทฯ กําหนด) ให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม        

ผู้ ถือหุ้นแทน ดงันี ้

 1. การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 - ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 - ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะให้ถูกต้อง

ครบถ้วน พร้อมจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามท่ีระบุในหวัข้อ  “3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดง

เอกสารดังต่อไปน้ีในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม”  

 - ผู้ รับมอบฉันทะต้องนําหนงัสือมอบฉันทะไปย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะจะเข้า

ประชมุ 

  

  

http://www.thanachart.co.th/
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2. การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี ้

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ ท่ีอยู่ 

1. นางศริิเพ็ญ สีตสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

(กรรมการอิสระ) 

67 เลขท่ี 377 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 12        

แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร  10600 

2. นายธีรพจน์ วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน  และกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ) 

62 เลขท่ี 249 ซอยโรจนา ถนนสขุมุวทิ 21 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

3. นายศภุเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

(กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

65 เลขท่ี 45/2 ซอยสายลม 1  ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 

กรรมการดงัรายนามข้างต้นมีส่วนได้เสียในวาระคา่ตอบแทนกรรมการ 

 - ในการมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ สามารถระบุช่ือกรรมการบริษัทฯ ทัง้ 3 คนได้ โดยโปรดระบุช่ือและรายละเอียด

ของกรรมการบริษัทฯ เรียงลําดบัตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น  เน่ืองจากในกรณีท่ีกรรมการในลําดบัท่ี 1 ท่ีผู้ ถือหุ้นได้เลือกไว้ ไม่สามารถ

เข้าประชุมได้ กรรมการท่านท่ีเข้าประชุมได้ 1 คน (ตามลําดบัถดัไปท่ีผู้ ถือหุ้นได้เลือกไว้) จะเป็นผู้ รับมอบฉันทะ เพ่ือเข้าประชุมและออก

เสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทนทา่นได้ 

 - ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ พร้อมจดัทําเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

กบัการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามท่ีระบุในหวัข้อ “3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปน้ีในการลงทะเบียนก่อน

เข้าประชุม”   โดยใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับท่ีแนบมาพร้อมนี ้ปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ ท่ี  “สํานกัเลขานุการองค์กร” ก่อนวนั

ประชมุ (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวนัท่ี 30 มีนาคม 2559)   

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเข้าประชุม 

 บริษัทฯ จะเร่ิมตรวจความสมบรูณ์ของหนงัสือมอบฉนัทะ และเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุม

มากกว่า 1 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าท่ีรองรับการตรวจสอบหนงัสือมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมอย่างชดัเจน โดยจะเร่ิมเปิดรับ

ลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องรอยลั ออคิด  บอลรูม ชัน้ 2 รอยลั  ออคิด  เชอราตนั โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส 

เลขท่ี 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมและแผนท่ีปรากฏในหนงัสือ

เชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว 

 ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมบริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยจะใช้

ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน   ดงันัน้ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือ

มอบฉันทะซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ   แบบ ข   . ท่ีบริษัทฯ จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม      

มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัอากรแสตมป์ไว้ ณ จุดตรวจหนังสือมอบฉันทะ เพ่ืออํานวย

ความสะดวก กรณีท่ีหนงัสือมอบฉนัทะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี) 

 1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

 1.1 กรณีมาประชุมด้วยตนเอง ให้ติดต่อจุดลงทะเบียน และย่ืนเอกสารท่ีมีบาร์โค้ดพร้อมแสดงเอกสารแสดงตนท่ี

หน่วยงานราชการออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบขบัข่ี 

หรือหนงัสือเดนิทาง และหากมีการเปล่ียน ช่ือ-สกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 
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 1.2 กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ 

 ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึง่ได้กรอกข้อมลูถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 ข) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น ซึ่งลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง โดยผู้มอบฉนัทะ (ผู้ ถือหุ้น) 

 ค) เอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 พร้อมสําเนาเอกสารดงักล่าวของผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่ง      

ลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ  

 2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบุิคคล 

 ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 ข) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความ

แสดงให้เหน็วา่ผู้แทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 ค) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคลท่ีลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ ซึง่

ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง โดยผู้แทนนิตบิคุคล 

 ง) เอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1   พร้อมสําเนาเอกสารดงักล่าวของผู้ รับมอบฉันทะ ซึง่ลงนาม

รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

 3. ผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนุโลมกับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็น          

นิตบิคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัน้ อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่หรือ

โดยผู้ มีอํานาจตามกฎหมายของประเทศท่ีนิตบิคุคลตัง้อยู่ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิตบิคุคล ผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทน

นิตบิคุคล และเง่ือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 

ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจัดทําคําแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย  และให้ผู้ แทน    

นิตบิคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

4. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 

 การออกเสียงลงคะแนน 

(1) ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง ทัง้หุ้นบริุมสิทธิและหุ้นสามญั 

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรด  

ยกมือขึน้ 

o หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นบนัทึกการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และ      

ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีนําบตัรลงคะแนนของ  

ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนบัคะแนนเสียง โดยบตัรลงคะแนนใดท่ีมิได้ลงลายมือช่ือในบตัร หรือลงมติ

มากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบตัรเสีย ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ยกมือในท่ีประชุมจะถือว่ามีมติให้อนมุัติตามท่ีประธานฯ เสนอให้   

ท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิ

o หากไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดยกมือไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง ถือวา่ท่ีประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์ให้อนมุตัิตามท่ีประธานฯ เสนอ

ให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิเว้นแตก่รณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้ทําเคร่ืองหมายในหนงัสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติไม่เห็น

ด้วยหรืองดออกเสียงประการใด ซึง่บริษัทฯ ได้บนัทกึคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดงักล่าวนัน้ในการลงมต ิ  

ในแตล่ะวาระไว้ด้วยแล้ว 
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o ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชมุจะลงมต ิผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักล่าว 

เว้นแตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

(3) ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทนและให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น

ตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนัน้ บริษัทฯ จะนําการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ

ดงักล่าวไปบนัทกึรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะท่ีผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่

ผู้ รับมอบฉันทะ ไม่ต้องไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก และนําคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นระบุไว้มา

รวมกบัการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ  

(4) ในการเลือกตัง้กรรมการ อาจใช้วธีิออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกนั

เป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดก็ได้ตามท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้  ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วย

คะแนนท่ีมีตาม (1) ทัง้หมดจะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

 การนับผลการลงคะแนน 

1. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด ในการนบัคะแนนเสียง 

2. การนบัผลคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุม และของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับ

มอบฉนัทะท่ีบริษัทฯ  บนัทกึไว้ล่วงหน้าในขณะท่ีผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม  ท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง 

มาหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุในแตล่ะวาระ ทัง้นี ้คะแนนท่ีเหลือถือวา่ลงมตเิหน็ด้วย 

3. ประธานฯ  จะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

สิน้สดุลง โดยรายงานจํานวนเสียงท่ีเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

4. ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชีข้าดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ก็ตาม 
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มาด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารแสดงตนและหนงัสือมอบฉนัทะ 

รับบตัรลงคะแนน 

กรณีท่ีมีผู้ ต้องการออกเสียง “ไม่เหน็ด้วย” หรือ 
“งดออกเสียง” ในวาระนัน้ ๆ ให้กรอกบตัร
ลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือและยกมือ 

โต๊ะตรวจเอกสารสําหรับผู้ รับมอบฉันทะ 

ตรวจเอกสารส่วนบคุคลและตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 14.00 นาฬิกา) 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนและสรุปผล

ลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนน 

ตอ่ท่ีประชมุ 

ผู้ รับมอบฉนัทะ 

แสดงเอกสารส่วนบคุคล 

เข้าห้องประชมุ 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั )มหาชน(  

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 

โต๊ะลงทะเบียน  

 
  

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลําดบั  

ผู้ถือหุ้น 

โต๊ะลงทะเบียน  (เร่ิมเวลา12.00  นาฬกิา) 
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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

การโอนหุ้น 

ข้อ 14. ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้   บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชัว่คราว  แต่จะไม่เกิน 21 วนัก่อนวนั

ประชุม โดยจะประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สํานกังานใหญ่ และสํานกังานสาขาทกุแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนั

เร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอน 

ข้อ 15. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว เพ่ือกําหนดสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล  

สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็นต้น 

กรรมการ 

ข้อ 16. กรรมการของบริษัทจะมีจํานวนเทา่ใด ให้เป็นไปตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด แตต้่องไม่น้อยกวา่ 5 คน 

 กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด ต้องเป็นผู้ มีถ่ินท่ีอยู่ใน

ราชอาณาจกัร 

ข้อ 17. การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระทําโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้

  (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

(2) ในการเลือกตัง้กรรมการอาจใช้วธีิออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน

รวมกนัเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดก็ได้ตามแต่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้น

ต้องออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตาม (1) ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุเป็น    

ผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 18. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนัน้พ้นจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการท่ี

จะพ้นจากตําแหน่งไม่อาจแบง่ได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จํานวนท่ีใกล้เคียงกนัแตไ่ม่เกิน 1 ใน 3 

หลงัจากวนัท่ีข้อบงัคบัฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบั การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ให้ใช้วิธีจับ

ฉลาก ส่วนในปีตอ่ ๆ ไป ให้กรรมการซึง่อยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ พ้นจากตําแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่

ในตําแหน่งมานานเทา่ ๆ กนั เป็นจํานวนมากกวา่จํานวนกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักล่าวพ้น

จากตําแหน่งโดยใช้วธีิจบัฉลาก 

กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตดุงักล่าวอาจได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 23. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลกัษณะอ่ืนตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาซึง่อาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ 

และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง

และสวสัดกิารตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะได้รับ

คา่ตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 30. คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตัง้กรรมการจํานวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารและในจํานวนนีใ้ห้

คณะกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีควบคมุดแูลกิจการของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการ
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มอบหมาย และให้กรรมการผู้ จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยตําแหน่ง และให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตัง้

คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนได้ตามท่ีเหน็สมควร 

กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ให้อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และ/หรือ 

บําเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการกําหนด แต่ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการดังกล่าวในอันท่ีจะได้รับ

คา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนตามข้อบงัคบันีใ้นฐานะกรรมการ 

ให้คณะกรรมการบริหารจดัให้มีหรือเรียกประชมุได้ตามท่ีจะเหน็สมควรและให้นําข้อ 27. ข้อ 28. และ ข้อ 29. มาใช้บงัคบัโดย

อนโุลม 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชี

ของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากนี ้ให้เรียกวา่การประชมุวสิามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญั  เม่ือใดก็ได้ตามท่ีเหน็สมควร  

ผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่มี

หุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียก

ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว

ด้วย  

ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 33. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอย่างน้อย 

(1)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) อนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 

(3)  อนมุตัจิดัสรรเงินกําไร 

(4)  เลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

(5)  แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัท 

ข้อ 34. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ

เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม โดยระบุให้ชดัเจนว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตั ิ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้

ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองนัน้ ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้น และ            

นายทะเบียนพร้อมกับเอกสารท่ีเก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนงัสือพิมพ์ตดิตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั 

ข้อ 35. ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยทําเป็น

หนงัสือตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด และให้ผู้ รับมอบฉนัทะย่ืนตอ่ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ประธานกรรมการกําหนด  

ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าประชมุ 

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า     

กึง่หนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดแล้วแตจํ่านวนใดจะน้อยกวา่กนั และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน

หุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ

เป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ ถ้าการนัน้ได้ประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป แต่ถ้าการประชุมนัน้
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มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม่และส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั

ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ

หน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 38. ประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม  

(ถ้ามี) และให้การประชุมดําเนินไปตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุให้เปล่ียนลําดบัระเบียบวาระ 

ข้อ 39. การวนิิจฉยัชีข้าดหรือลงมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน  และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้

จะกระทําด้วยวธีิใดให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน

เป็นเสียงชีข้าดได้แม้วา่จะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม 

ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ  ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักล่าว

เว้นแตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 42. ให้บริษัททํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ พร้อมกบัจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบและรับรองปีละ 2 ครัง้ ครัง้แรกสําหรับงวด

เวลา 6 เดือนแรกของปีสิน้สดุเพียงวนัท่ี 30 มิถนุายน และครัง้ท่ีสองสําหรับงวดเวลา 6 เดือนหลงัของปีสิน้สดุเพียงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุสําหรับงวดระยะเวลาสิน้สดุเพียงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ให้คณะกรรมการนําเสนอต่อท่ีประชุมสามญั

ประจําปีในปีถดัไป 

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหกัด้วยยอดเงิน

ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกวา่จํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 

ข้อ 44.  บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้ผู้ ถือหุ้น โดยความเหน็ชอบของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก็

ได้ ถ้าบริษัทยงัจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามท่ีจดทะเบียนไว้หรือได้จดทะเบียนเพิ่มทนุไว้แล้ว 

ข้อ 45.  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรพอ และสมควรท่ีจะ

ทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวลัเฉพาะกาลแก่กรรมการ ได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนดเม่ือปรากฏวา่งบดลุ

และบญัชีกําไรขาดทนุ สําหรับงวดระยะเวลาสิน้สดุเพียงวนัท่ี 30 มิถนุายน ผ่านการรับรองของผู้สอบบญัชีแล้ว และบริษัทมี

กําไรพอและสมควรท่ีจะทําเช่นนัน้ 

เงินกําไรส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลท่ีจ่ายตามมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น หรือเหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) 

ให้จัดสรรเป็นเงินสํารองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเป็นทุนสํารองเพ่ือเป็นเงินกองทุนของ

บริษัทตอ่ไป 

ข้อ 46. การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมตแิล้วแตก่รณี 

ข้อ 48. ผู้สอบบญัชีมีอํานาจตรวจสอบบญัชีเอกสารและหลกัฐานใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัท และ

มีหน้าท่ีเข้าร่วมและชีแ้จงให้ความเหน็ในการประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัททกุครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ และ

ปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทแตไ่ม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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แผนท่ีรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล็ แอนด์ ทาวเวอร์ส 
 

แผนที่สถานที่จดัประชุม 

ณ ห้องรอยลั ออคิด บอลรูม ชัน้ 2  รอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขท่ี 2 ถนนเจริญกรุงซอย 30  

แขวงสีพ่ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศพัท์ 0-2266-0123 

• แผนที่ การเดินทางไป รอยลั ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส 

 

1. เดินทางโดยรถไฟฟ้า (บีทีเอส) ลงสถานีตากสิน แล้วใช้บริการเรือของโรงแรม ส่งถึงท่าเรือของโรงแรม บริการตัง้แต ่

เวลา 09.00 นาฬิกา - 22.00 นาฬิกา ออกทกุ ๆ คร่ึงชัว่โมง 

2. เดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง  

- สาย 36, 93, ปอ.36 และ 93 

- รถตู้อนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ ถึง ทา่เรือสีพ่ระยา หรือ รถตู้สะพานใหม ่ถึง ทา่เรือสีพ่ระยา 

3.   รถยนต์สว่นบคุคล 

- ให้มาทางเส้นทาง ถ.พระราม 4 แล้วเลีย้วเข้า ถ.สลีม หรือ ถ.สรุวงศ์ ก็ได้ ตรงไปสดุถนน จะเช่ือมตอ่กบั ถ.เจริญกรุง

เลีย้วขวา รอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส จะอยูซ่อยเจริญกรุง 30 

-  ถ้าใช้เส้นทาง ถ.เจริญกรุง ให้มาท่ี ซอยเจริญกรุง 30 

-  ถ้ามาลงทางดว่น หวัลาํโพง จะเป็นสดุทางของ ถ.พระราม 4 ให้เลีย้วซ้ายเข้า ถ.มหาพฤฒาราม แล้วตรงมาสดุถนน 

เลีย้วขวาตรงบริเวณคอสะพานแล้วรีบชิดซ้ายเข้าตรงซอย “โรงควบคมุคณุภาพนํา้สี่พระยา” ตรงบริเวณนัน้ จะเป็นเส้นเดินทาง

รถทางเดียว (One Way) ผา่นหน้าอาคารริเวอร์ ซิตี ้แล้วเลีย้วขวาเข้าโรงแรมได้เลย 

หมายเหตุ   จอดรถได้ท่ีอาคารของโรงแรมและท่ีอาคารริเวอร์ ซติี ้(ในกรณีจอดท่ี ริเวอร์ ซิตี ้นําบตัรจอดรถมาประทบัตราท่ีงาน

ประชมุได้ โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย) 
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เส้นทางหนีไฟ 
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               แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
                                                       Proxy Form B                         (ปดอากรแสตมป 20 บาท)  

                                                        (Duty Stamp 20 Baht)   
 

เลขทะเบียนผูถือหุน       เขียนที ่                                                                           .  
Shareholder’s Registration No.      Written at 
  
        วันที่         เดือน               พ.ศ.                           ,     
        Date        Month              Year 
 
 
(1)         ขาพเจา  
              I/We        สัญชาติ 
              อยูบานเลขท่ี        Nationality 
              Address          
 
 
 
 
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

being a shareholder of  Thanachart Capital Public Company Limited (“the Company”) 
 
โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง  ดังน้ี 
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: 

 หุนสามัญ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 
 ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes 

 หุนบุริมสิทธิ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 
 preferred share shares and are entitled to vote equal to votes 

 
 

(3)  ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ หรือกรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) ของบริษัทฯ ได  
โดยมีขอมูลแสดงในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director or  Chief Executive Officer (Executive Director) of  the Company of whose details are in of  Notice of  the 2016 AGM.) 

1.  ชื่อ (Name)                                                                                               อายุ (age)           ป (years) อยูบานเลขที่ (residing at)   

                                                                                                                                                                                                              หรือ (or)  

2.  ชื่อ (Name)                                                                                               อายุ (age)           ป (years) อยูบานเลขที่ (residing at)   

                                                                                                                                                                                                              หรือ (or)  

3.  ชื่อ (Name)                                                                                               อายุ (age)           ป (years) อยูบานเลขที่ (residing at)   

                                                                                                                                                                                                                              ,  
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 
ในวันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หองรอยัล ออคิด  บอลรูม ชั้น  2  รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด ทาวเวอรส เลขท่ี 2 ถนนเจริญกรุง  
ซอย 30 แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on 5 April 2016 at  
14:00 hours, at Royal Orchid Ballroom, 2th floor, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, 2 Charoen Krung Road, Soi 30, Siphya, Bangrak, Bangkok, or 
on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed. 

 

 
  
 
 
 
 

เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
โปรดนําหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพบารโคด  มาแสดงตอเจาหนาท่ีลงทะเบียนในวันประชุมดวย 

For convenience in the registration, please bring your proxy with printed barcode and present at the meeting. 
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(4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจาํป 2558  
Agenda No. 1 To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2015 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain  

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
                   

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2558 
Agenda No. 2 To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company’s business operations in 2015 
 
เสนอเพื่อทราบไมมีการลงมต ิ
For acknowledgement without approval 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
Agenda No. 3 To approve the statements of financial position and statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2015 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เห็นดวย            ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain         

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
                   

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 และจายเงินปนผล 
Agenda No. 4 To approve the allocation of the profit for the performance of the year 2015 and the dividend payment 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain         

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

วาระท่ี 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย พิจารณาอนุมัตเิงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนนิงาน
ประจําป 2558 และขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2559 

Agenda No. 5 To acknowledge a report on the remunerations of the Company’s Members of the Board of Directors and the members of sub-
committees, to approve the performance allowance for the Board of Directors for 2015 operating results, and to approve the 
level of remuneration of the Board of Directors in 2016  

วาระท่ี 5.1 พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2558  
Agenda No. 5.1 To approve the performance allowance for the Board of Directors for 2015 operating results 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เห็นดวย            ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
          Approve                     Disapprove                                     Abstain 
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วาระท่ี 5.2 ขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2559  
Agenda No. 5.2 To approve the level of remuneration of the Board of Directors in 2016 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove          Abstain  
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
Agenda No. 6 To consider the election of directors replacing those retiring by rotation  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 การเลือกต้ังกรรมการทั้งชุด 
 To elect Directors as a whole 

  เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove        Abstain  

 การเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 To elect each Director individually 

6.1 นายบันเทิง  ตันติวทิ  
 Mr. Banterng Tantivit 

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove          Abstain  

6.2 นายวิชิต ญาณอมร  
 Mr. Vichit Yanamorn 

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain      

6.3 นายสมเกียรติ  ศุขเทวา  
 Mr. Somkiat Sukdheva 

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain      
 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2559 
Agenda No. 7 To consider the appointment of the auditor and determine the audit fee for 2016 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

วาระท่ี 8 เรื่องอื่น ๆ   (ถามี) 
Agenda No. 8 Other business (if any) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain  
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง และ
ไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote  
of mine/ours as Shareholder(s). 

 
(6) ในกรณีที่ขาพเจา ไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those 
stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider the matter and vote on my/our behalf as the 
Proxy deems appropriate. 

  กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ   ใหถือเสมือน

วาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy 

which is not in accordance with this Proxy Form. 
 

 
 

 ลงชื่อ/Signed                                 ผูมอบฉันทะ/Shareholder 
                                           (                               ) 

 ลงชื่อ/Signed                 ผูรับมอบฉนัทะ/Proxy 
                                           (                               ) 

 ลงชื่อ/Signed                 ผูรับมอบฉนัทะ/Proxy 
                                           (                               ) 

 ลงชื่อ/Signed                 ผูรับมอบฉนัทะ/Proxy 
                                           (                               ) 
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หมายเหตุ / Notes: 
1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก 

การลงคะแนนเสียงได 
 The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote 

separately.  
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed. 
4.  ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดงัตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี) 

Participants are required to present the following documents for registration prior to attending the meeting (depending on the case). 
ก)     ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 
a) For individual shareholders  
 เอกสารแสดงตนท่ีหนวยงานราชการออกให ซ่ึงปรากฏรูปถายของผูเขารวมประชุม พรอมสําเนาเอกสารแสดงตนซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองของผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะ  

(กรณีผูเขารวมประชุมเปนผูรับมอบฉันทะ) 
 Identification document issued by the state agency, which bears the photograph of the participant. Also, a photocopy of such identification document certified a true copy by 

the shareholder and proxy holder (in case the participant is a proxy holder).  
ข) ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 
b) For shareholder who is the juristic person 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคลของผูถือหุนซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคและมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนามในหนังสือ 

มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ซ่ึงเปนผูถือหุนพรอมสําเนาเอกสารแสดงตนที่หนวยงานราชการออกใหซ่ึงปรากฏรูปถายของผูแทนนิติบุคคลท่ีลงนามในสําเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ และของผูรับมอบฉันทะ ซ่ึงลงนามรับรองสําเนาถูกตองแลว รวมถึงเอกสารแสดงตนของผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม 

 A photocopy of the Certificate of Incorporation of the juristic person shareholder which is certified a true copy by the juristic person’s representative and states that the 
juristic person’s representative signed on the proxy form is authorized by the juristic person shareholder; a photocopy of the identification document issued by state agency 
bearing photograph of the juristic person’s representative who sign on the photocopy of the Certificate of Incorporation which is certified a true copy; and the identification 
document of the proxy holder issued by the state agency bearing the photograph of the proxy holder who is authorized to attend the meeting which is certified a true copy, 
must be presented at the meeting. 

 (โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมในคําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน การแสดงเอกสารเขาประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 

2559) 
 (Please see the additional information in the Notice of 2016 Annual General Meeting of Shareholders under the subject of Clarifications on Proxy Appointment, Registration 

and Evidence for Attending and Voting.) 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 
 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หองรอยัล ออคิด  บอลรูม ช้ัน  2  
รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด ทาวเวอรส เลขท่ี 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2016 on 5 April 2016 at 14:00 hours, at Royal Orchid 
Ballroom, 2th floor, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, 2 Charoen Krung Road, Soi 30, Siphya, Bangrak, Bangkok, or on such 
other date, such other time and place as may be adjourned or changed. 

วาระที่     เรื่อง           
Agenda  Re :  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที่     เรื่อง           
Agenda  Re :  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที่     เรื่อง           
Agenda  Re :  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  
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วาระที่     เรื่อง  เลือกต้ังกรรมการ         
Agenda  Re : Election of Directors (continued) 

 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
  เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
        Approve          Disapprove  Abstain  

 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
  เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove  Abstain   

 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
  เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove  Abstain   
 




