


 
 
 
 

 
 

 

 ก าหนดการท่ีเก่ียวข้อง 

 รับตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะ เวลา 11.30 นาฬิกา เป็นต้นไป 

 รับลงทะเบียนการร่วมประชุม เวลา 12.00 นาฬิกา จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 

 รับอาหาร เวลา 12.00 นาฬิกา ถงึเวลา 14.00 นาฬิกา  

 รับของท่ีระลึก เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป 
 (กรณีของทีร่ะลึกไม่พอ จะจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่อไป) 

 การมอบฉันทะ 

  ผู้ถือหุ้น 1 ราย (รวมทุกทะเบียนผู้ถือหุ้น) 

 มอบฉนัทะให้กบัผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึง่เพ่ือเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ 

 มอบฉนัทะในจ านวนหุ้นท่ีถือทัง้หมดไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นเพ่ือมอบฉันทะได้ 

ทัง้นี ้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่ งพิมพ์
บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

โปรดศึกษาเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และจัดเตรียมเอกสารประกอบโดยครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการ 
ใช้สิทธิของผูถื้อหุน้ 

การถือหุ้นบริษัทฯ 

ด้วยบริษัทฯ เป็นบริษัทแมข่องกลุม่ธุรกิจทางการเงิน โดยการอนญุาตของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 
จึงมีข้อจ ากัดการซือ้หรือมีหุ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มธนชาต ตามพระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน 
ประกาศและหนงัสือของ ธปท. ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ผู้ ถือหุ้น 
จงึควรศกึษาเกณฑ์ดงักลา่ว เพ่ือรักษาไว้ซึง่สิทธิในการถือหุ้นโดยครบถ้วน 

 

ข้อมูลส าคัญที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ 
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หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ที่ ธช.สลอ. 051/2562 วนัท่ี 22 มีนาคม 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2562 ในวันพุธที่  24 เมษายน 2562 เวลา 14:00 นาฬิกา 
ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทย ุ
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 และได้จัดท า
รายงานการประชมุสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่ก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัพธุที่ 9 พฤษภาคม 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 ให้ผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงาน 
การประชมุฉบบัดงักลา่ว 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุม  
และออกเสยีงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกจิการในรอบปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 33(1) ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  
พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึง กิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  
โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น 
พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมครัง้นี  ้และได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 22  
มีนาคม 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบดงัรายละเอียด
ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 

 



หน้าที่ 2 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ข้อ 33(2) และข้อ 42 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุน  ณ วนัสิน้สดุ  
ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  
เพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 ทัง้นี ้งบการเงินดงักล่าวได้
ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้ผ่าน 
การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับดงักล่าวได้รวมไว้ในรายงานประจ าปี 
2561 (ในรูปแบบ QR Code) พร้อมกนันีไ้ด้แนบสรุปงบการเงิน พร้อมค าอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 สง่มาพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมครัง้นี ้
แล้ว 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงนิก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และจ่ายเงนิปันผล 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 33(3) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีจะต้องพิจารณา
อนุมตัิการจัดสรรเงินก าไร และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 
กบัข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 43 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็น 
ทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ  
มีทนุส ารองคิดเป็นร้อยละ 10 ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรร
เงินก าไรสทุธิดงักลา่วไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายและข้อบงัคบั 

ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ่  
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  ซึ่งบริษัทฯ  
มีก าไรสุทธิประจ าปี 2561 จากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 
3,316,438,710.84 บาท และจากผลการด าเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม
จ านวน 7,839,427,861.93 บาท และยงัมีก าไรสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ที่ 9/2561 เมื่อวนัที่ 24 กันยายน 2561 ได้มีมติให้ 
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท ซึง่จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2561 

  



หน้าที่ 3 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจาก 
บริษัทฯ มีทนุส ารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

2. พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั
และผู้ ถื อหุ้ นบุ ริมสิท ธิ ในอัตราหุ้ น ละ  2 .60 บาท รวม เ ป็นจ านวนเ งินที่ อนุมัติ จ่ าย 
2,998,190,027.80 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90.40 ของก าไรสทุธิปี 2561 ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และร้อยละ 38.25 ของก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม แต่เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้อนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวนัที่ 22 ตุลาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 
1.00 บาท ดังนัน้ คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้ นละ 1.60 บาท  
เป็นจ านวนเงินที่อนมุตัิจ่าย 1,833,060,324.80 บาท 

 จ านวนเงินปันผลที่แสดงมีฐานการค านวณจากจ านวนหุ้ นสามัญและหุ้ นบุริมสิทธิรวม
1,165,129,703 หุ้น หกัด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ซือ้คืนและยงัมิได้จ าหน่ายจ านวน 
19,467,000 หุ้น (ตามโครงการซือ้หุ้นคืนเมื่อวนัท่ี 8 สงิหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2562) 
คงเหลอืจ านวนหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิที่อนมุตัิจ่ายเงินปันผลเทา่กบั 1,145,662,703 หุ้น 

โดยก าหนดวนัที่ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)  ในวนัที่ 2 พฤษภาคม 2562  
และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั และหุ้นบริุมสิทธิ ในวนัที่ 17 พฤษภาคม 2562 
ทัง้นี ้เงินท่ีจ่ายปันผลน ามาจากก าไรสะสมที่เสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ร้อยละ 25 และร้อยละ 
23 ตามล าดบั ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามวิธีการ
ค านวณที่ก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ดงันี ้

 จ านวนหุ้นละ 0.056 บาท จ่ายจากก าไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัรา 
ร้อยละ 30 

 จ านวนหุ้นละ 0.331 บาท จ่ายจากก าไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัรา 
ร้อยละ 25 

 จ านวนหุ้นละ 1.213 บาท จ่ายจากก าไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 
ร้อยละ 23 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ 
จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอ
ของเงินกองทนุ ซึง่การจ่ายเงินปันผลครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าที่ 4 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2559-2561 

 ผลการด าเนินงานประจ าปี 

 
ปี 2561 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2560 ปี 2559 

ก าไรสทุธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท) 3,316 2,379 1,659 

ก าไรสทุธิ (งบการเงินรวม) (ล้านบาท) 7,839 7,001 6,013 
จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผล (หุ้น) 
ก าไรตอ่หุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท) 

1,145,662,703 1,165,129,703 1,165,129,703 

2.85 2.04 1.42 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้นทัง้ปี (บาท) 2.60 2.20 2.00 
จ านวนเงินปันผลท่ีอนมุตัจิ่ายทัง้ปี (ล้านบาท) 2,998 2,563 2,330 

การลงมติ วาระนี ต้้องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม  
และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 และอนุมัติเงนิบ าเหน็จ
กรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ  
ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย มีการทบทวนค่าตอบแทน และพิจารณา
เสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี 

2. นโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แต่ละคนสะท้อน
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และก าหนดให้กรรมการที่เป็นผู้ บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชดุยอ่ย 

3. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย จะพิจารณากลัน่กรอง โดย
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสม
ตามนโยบายก าหนดค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันของ 
ปีก่อน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ดงันี ้

1. พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2562 ดงันี ้

 

 

 

 

 



หน้าที่ 5 

อตัราคา่ตอบแทนที่เสนอขออนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

(หน่วย: บาท) 

หมายเหตุ - กรรมการที่เป็นผู้บริหารไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการก ากบัความเสี่ยง มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 

2. พิจารณาอนุมตัิเงินบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ในอตัรา 
ร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนมุตัิจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 29,981,900.28 บาท 
(เงินปันผลที่อนมุตัิจ่าย 2,998,190,027.80 บาท)  โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา
จดัสรรจ่ายแก่กรรมการตอ่ไป 

 ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินบ าเหน็จแก่กรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559-2561 

(หน่วย: บาท) 

รายการ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

เงินบ าเหน็จที่จา่ย 29,981,900.28* 25,632,853.47 23,302,594.06 

หมายเหตุ * เป็นจ านวนเงินบ าเหน็จที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 พิจารณาใน 
การประชมุครัง้นี ้

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17-18
ก าหนดไว้ว่า การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทฯ ให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยในการประชุม
สามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการขณะนัน้พ้นจากต าแหนง่ ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน  
1 ใน 3 โดยให้กรรมการซึง่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ พ้นจากต าแหนง่ หากในคราวใดมีกรรมการ

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต าแหน่ง 

ปี 2562 ปี 2561 

ค่าตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน: คน) 

ค่าเบีย้ประชุม
(ต่อครัง้: คน) 

คา่ตอบแทนรายเดือน
(รายเดือน: คน) 

คา่เบีย้ประชมุ
(ตอ่ครัง้: คน) 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 60,000 30,000 60,000 30,000 
กรรมการ 40,000 20,000 40,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

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

คณะกรรมการก ากบัความเสี่ยง  
ประธาน 30,000 30,000 30,000 30,000 
กรรมการ 20,000 20,000 20,000 20,000 



หน้าที่ 6 

หลายคนอยู่ในต าแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนกรรมการที่ต้องพ้นจาก
ต าแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักลา่วพ้นจากต าแหน่งโดยใช้วิธีจบัสลาก กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหนง่ด้วยเหตดุงักลา่วอาจได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 9 คน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 จ านวน 3 คน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สดุ 3 คน ที่ออกตาม
วาระมีดงันี ้

1. นายบนัเทิง  ตนัติวิท ประธานกรรมการ (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
2. นายวิชิต  ญาณอมร กรรมการ  กรรมการสรรหา  ก าหนดค่าตอบแทน  

และบรรษัทภิบาล และกรรมการก ากับความเสี่ยง  
(กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

3. นายปริญญา  หอมเอนก กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากับ
 ความเสีย่ง (กรรมการอิสระ) 

โดยตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 33(4) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีจะต้องเลือกตัง้
กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์  
ของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2561 
ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
เสนอรายช่ือบคุคลเข้ามา 

 คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติส าหรับตนเอง) 
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่พิจารณา  
ตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาที่ก าหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้าง  
และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบตัิตามกฎหมายและประกาศ
ทางการที่เก่ียวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการก ากบัดแูลการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ในช่วง 
การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา เห็นควรเสนอต่อที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้นเพื่อเลอืกตัง้บคุคลเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดงันี ้

1. นายบนัเทิง  ตนัติวิท (กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ) 
2. นายวิชิต  ญาณอมร (กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ) 
3. นายปริญญา  หอมเอนก (กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ) 

เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ทัง้ 3 คน เป็น
กรรมการบริษัทฯ แล้ว 

ทัง้นี ้เมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติเลือกตัง้แล้ว กรณีกรรมการที่ออกตามวาระได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทฯ ต่อไป คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กรรมการท่านนัน้ ด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชดุยอ่ยตามเดิมตอ่ไปด้วย จนกวา่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเปลีย่นแปลง 



หน้าที่ 7 

การลงมติ วาระนี ต้้องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม  
และออกเสยีงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ  
ข้อ 33(5) ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี
ของบริษัทฯ ทกุปี 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ดงันี ้
1. พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยให้ 

1) นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
2) นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

3) นางสาววรรณวิไล  เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

ท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2562 โดยผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 คน ที่เสนอมีรายช่ือปรากฏเป็นผู้ สอบบัญชีที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด ซึง่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว  

2. พิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 950,000 บาท ซึ่งเท่ากับ 
คา่สอบบญัชีในปี 2561 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม  
และออกเสยีงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล นอกจากวาระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 แล้ว 
บริษัทฯ ได้ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 
2561 แต่ปรากฏว่า เมื่อพ้นก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเป็นวาระการประชุม  
เข้ามาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ ถือหุ้ นจะเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองอื่น  ๆ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมาย 
ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่า 
“เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ถอืหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงใน
สามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณา เร่ืองอื่น นอกจากที่ก าหนด
ไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้” 



หน้าที่ 8 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนีไ้ว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตา่ง ๆ โดยไมม่ี
การลงมติ แต่หากผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของ
กฎหมายตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ท่ีกลา่วข้างต้น 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียน  
เข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ น และ /หรือผู้ รับมอบฉันทะโปรดน าหนังสือมอบฉันทะ 
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนในวันประชุม แต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ 
กรรมการผู้ จัดการใหญ่ เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมูลในหนงัสือมอบฉันทะของท่าน  
พร้อมแนบหลกัฐานที่เก่ียวข้อง โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี ้สง่กลบัมายงับริษัทฯ ก่อนวนัประชุม (กรณีส่งทาง

ไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันที่ 17 เมษายน 2562) จกัขอบพระคณุเป็นอยา่งยิ่ง 

ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้ก าหนดวันที่ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) 
ในวันที่  12 มีนาคม 2562 โดยท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้าที่ เ ก่ียวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครัง้นี ม้ายัง  
เลขานุการบริษัททางอี เมล panupan@thanachart.co.th ห รือทางไปรษณีย์มาที่  ส านักเลขานุการองค์กร  ชั น้  17 
บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 หรือทางโทรสาร 0-2217-8312 โดยระบทุี่อยู ่เบอร์โทรศพัท์ ท่ีบริษัทฯ สามารถติดตอ่กลบัได้ 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

(นายภาณพุนัธุ์ ตวงทอง) 
เลขานกุารบริษัท 

โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ 
1) บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ ท่ี  www.thanachart.co.th ตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนาคม 2562 
2) บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แตเ่วลา 12:00 นาฬิกา เป็นต้นไป และมีอาหารรับรองผู้ เข้าร่วมประชุม

ระหวา่งเวลา 12:00 นาฬิกา ถงึเวลา 14:00 นาฬิกา 
3) ผู้ ถือหุ้ น ท่ีมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี  256 1 (แบบรูปเล่ม)  กรุณากรอกรายละเ อียดในเว็บไซต์บ ริษัท ท่ี 

www.thanachart.co.th หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” 

ส านักเลขานุการองค์กร 
นายภาณพุนัธุ์ ตวงทอง  โทร. 0-2217-8082 
นางสาวมนาพนัธ์ ปลอดภยั  โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3012 
นางสาวพทัธ์ธีรา ธนาพิสทุธ์ิสกลุ  โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3004 
นางสาวมชัฌมิา พรหมพิทกัษ์   โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3009 

mailto:panupan@thanachart.co.th%20หรือ
http://www.thanachart.co.th/
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
 บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3  โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงคอ็ก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล 

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา 

 

 องค์ประชุม ณ เวลา 14.03 นาฬิกา มีผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จ านวน 640 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 
30,129,014 หุ้น  และผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จ านวน 1,039 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 597,181,890 หุ้น รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น
ทัง้สิน้ 1,679 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 627,310,904 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.9951 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมดจ านวน 1,206,479,703 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุ 

 บนัทึกเพ่ิมเติม: มีผูถื้อหุ้น 2 ราย ที่เป็นบคุคลที่เกี่ยวข้องกนัตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 
ก าหนด ถือหุน้รวมกนัเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นจ านวน 12,666,430 หุ้น 
ซ่ึง ธปท. อนญุาตให้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้รวมกนัไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ ดงันัน้ จ านวนหุ้นที่ประธานที่ประชุมรายงานตอนเปิดประชุม ในส่วนของผูถื้อหุ้น 2 รายดงักล่าว จะสามารถ
ออกเสียงไดใ้นแต่ละวาระรวมเป็นจ านวน 120,647,970 หุน้ เท่านัน้ ส่วนอีก 12,666,430 หุน้ ไม่สามารถออกเสียงได้ 

 กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

กรรมการบริหารความเสี่ยง   และกรรมการผู้ จัดการใหญ่  
(กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

3. นางศิริเพ็ญ สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล  (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

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

5. นายธีรพจน์ วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
และกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร) 

6. นายวิชิต  ญาณอมร กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  และ
กรรมการบริหารความเสีย่ง  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

7. นางสาวสวุรรณภา สวุรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร  และรองประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

8. นายสมเจตน์ หมูศ่ิริเลศิ กรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความเสี่ยง  และรองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

9. นายทวีศกัดิ์ ศกัดิ์ศิริลาภ กรรมการ  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 

 



-ฉบับร่าง-  เอกสารแนบ 1 

หน้า 10 

 เปิดประชุม  นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม 
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อเวลา 14.03 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 9 วาระ โดยพิจารณาเรียงตาม
ระเบียบวาระการประชมุ ดงัรายละเอียดในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุที่ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว  

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

เลขานุการบริษัท  ได้เรียนชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครัง้นี ้กรรมการบริษัทฯ ทัง้ 9 ท่าน 
เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด) รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง  โดยได้แนะน ากรรมการบริษัทฯ เป็นรายบคุคล 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์  เ รียนชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้นี ไ้ด้มีผู้ บริหารของ 
บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) เข้าร่วมประชุม
ด้วย ดงันี ้1) คณุก าธร  ตนัติศิริวฒัน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินของบริษัทฯ  2) คุณอนุวตัิร์  เหลืองทวีกุล 
รองกรรมการผู้จดัการ เครือข่ายลกูค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารธนชาต  3) คุณประพนัธ์  อนุพงษ์องอาจ  
รองกรรมการผู้จดัการ ธุรกิจสินเช่ือรถยนต์ ธนาคารธนชาต  4) ดร. สทุตั  จิตมัน่คงสขุ  รองกรรมการผู้จดัการ Chief 
Digital Officer & Chief Operating Officer  5) คุณภิตติมาศ  สงวนสขุ ผู้อ านวยการอาวุโส สายกลยุทธ์การเงิน 
ธนาคารธนชาต  

เลขานุการบริษัท เรียนชีแ้จงว่า ในวนันีคุ้ณรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชี จากส านักงานสอบบญัชี ที่ท าการ 
สอบบญัชีบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ก็ได้เข้าร่วมประชุมในครัง้นีด้้วย ดงันัน้ หากในระหว่างการประชุมท่านผู้ ถือหุ้น
ประสงค์จะให้กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือผู้สอบบญัชีตอบชีแ้จงข้อซกัถามก็สามารถด าเนินการได้ 

หลงัจากนัน้ ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ของโรงแรมเรียนชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงเส้นทางหนีไฟกรณีที่เกิดเหตฉุกุเฉิน
หรือเพลงิไหม้เพื่อความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้น  

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

 บริษัทฯ ได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนไว้ให้กบัทกุท่านเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติ  
ในการประชุม โดยบตัรลงคะแนนที่ท่านได้รับจะแบ่งเป็นวาระต่าง ๆ รวมทัง้หมด 11 บัตร  ซึ่งฝ่ายจัดการได้พิมพ์
รายละเอียดไว้ในบตัรแล้ว ส าหรับวาระท่ี 2 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเท่านัน้จึงไม่มีบตัรลงคะแนน 
โดยผู้ ถือหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิมีสทิธิลงคะแนน 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง 

 ในระหวา่งการประชมุแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่มีประเด็นชีแ้จงหรือค าถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุ
เพื่อให้ผู้จดบนัทกึการประชมุ ได้บนัทกึรายงานการประชมุได้ถกูต้อง 
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 การออกเสยีงลงมติ ส าหรับท่านที่ประสงค์จะใช้สิทธิลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด 
กรุณากรอกมติของท่านพร้อมลงนามไว้ในบตัร เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บและรวบรวมคะแนน
ดงักล่าว  โดยบตัรลงคะแนนใดที่มิได้ลงลายมือช่ือในบตัร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บตัรเสีย” และ 
ไมน่ ามานบัเป็นฐานคะแนนเสยีง ยกเว้น วาระท่ี 5 และวาระท่ี 8 จะนบัรวมเป็นฐานในการค านวณคะแนนเสยีงด้วย 

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

 ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอด าเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน 
เมื่อการรวมคะแนนเป็นท่ีเรียบร้อยก็จะกลบัมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป 

หลงัจากการชีแ้จงดงักล่าวข้างต้น ประธานที่ประชุมจึงขอเข้าสูก่ารพิจารณาตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ 
ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

 ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้จัดขึน้ 
เมื่อวนัพธุที่ 5 เมษายน 2560 ซึง่รายงานการประชุมดงักลา่วจ าเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาความถกูต้องร่วมกนั 
โดยรายละเอียดของร่างรายงานการประชุม ได้จดัพิมพ์ไว้ในเลม่หนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมหน้าที่ 10 ถึงหน้าที่ 31 
โดยขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดงักลา่ว พร้อมสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงาน
การประชุมในจุดใดบ้างหรือไม่ หากผู้ ถือหุ้นทุกท่านที่มีประเด็นชีแ้จงหรือค าถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลเพื่อให้  
ผู้จดบนัทกึการประชมุ ได้บนัทกึรายงานการประชมุได้ถกูต้อง 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดงักลา่ว ประธานที่ประชุมจึง
เสนอให้ที่ประชมุลงมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง 
เห็นด้วย 613,718,315 
ไมเ่ห็นด้วย 1,699,900 
งดออกเสยีง 174,101 
บตัรเสยี 0 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2560 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ที่ผา่นมา ตอ่ที่ประชมุ 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์  แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 นี ้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานจาก
คณะกรรมการ ซึ่งได้จดัเตรียมการน าเสนอไว้ในรูปแบบของวีดิทศัน์ ความยาวประมาณ 9 นาที โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ
พิจารณารายละเอียดในรายงานประจ าปี 2560 ซึง่ได้จดัท าเป็นแผน่ซีดีสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสือบอกกลา่ว
เชิญประชมุ 

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

“ปีทีผ่า่นมากลุม่ธนชาตมีก าไรสทุธิเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง สนิทรัพย์รวมขยายตวัเพิ่มขึน้ บนความแข็งแกร่ง
ของคณุภาพสนิทรัพย์ สภาพคลอ่ง และเงินกองทนุ ที่ส าคญัเรายงัคงเป็นผู้น าสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ เศรษฐกิจโลกฟืน้ตวั
จากก าลงัซือ้ การลงทนุ และการผลติของอเมริกา จีน ญ่ีปุ่ น และยโุรป สง่ผลดีต่อการสง่ออกของไทย บวกแรงหนนุจาก
การท่องเที่ยว ท าให้เศรษฐกิจไทยปี 60 เติบโตร้อยละ 3.9 ทัง้หมดส่งผลให้สินเช่ือธนาคารพาณิชย์เติบโตตาม 
โดยเฉพาะช่วงคร่ึงปีหลงัสอดคล้องไปกบัการขยายตวัของเงินฝาก เงินกองทนุของอตุสาหกรรมธนาคารยงัอยู่ในระดบัที่
แข็งแกร่ง ทกุธนาคารปรับแผนธุรกิจตามยทุธศาสตร์ National e-Payment รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ท าให้ธนาคาร
พาณิชย์ลงทุนในด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสาขา  ส่งผลต่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์
โดยรวม ในด้านของเราธนาคารธนชาตยึดมัน่กลยุทธ์ที่จะเป็น Main Bank ของลูกค้าให้ได้ โดยเสนอผลิตภณัฑ์ 
ตรงความต้องการทกุกลุม่พร้อมเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินธุรกิจโดยปรับตวัตามทิศทาง Digital Banking ผลลพัธ์
คือ ก าไรสทุธิของธนาคารและบริษัทยอ่ย เติบโตติดตอ่กนัเป็นไตรมาสที่ 12  เงินให้สนิเช่ือขยายตวัร้อยละ 3.01 จากการ
เติบโตของสินเช่ือรายย่อย สินเช่ือ SME โดยเฉพาะสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ คุณภาพสินทรัพย์อยู่ในระดบัที่เหมาะสม 
สดัส่วน NPL Ratio เท่ากบัร้อยละ 2.30 นอกจากนี ้ ธนาคารธนชาตยงัคงมี BIS Ratio ในระดบัสงูที่ร้อยละ 18.94 
สามารถด ารงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์สภาพคล่องที่มีความรุนแรง หรือ Liquidity 
Coverage Ratio ตามเกณฑ์ Basel III ได้เกินร้อยละ 100 ทัง้หมดส่งผลให้ก าไรของกลุม่ธนชาตในปี 2560 อยู่ที่ 
14,341 ล้านบาท หรือเติบโตขึน้ ร้อยละ 13.72 โดยเป็นก าไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ จ านวน 7,001 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 16.43 ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มธนชาต ได้พัฒนาการบริการและออกผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลาย เพื่อสร้าง
ทางเลือกและโอกาสในการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารธนชาตออกผลิตภัณฑ์ใหม่ สินเช่ือธนชาตเล่มแลกเงิน 
บตัรเครดิตใหม่ตระกูลไดมอนด์ บตัรเดบิต Thanachart Justice League Chibi คู่กบับญัชีเงินฝาก Freever Lite  
พร้อมก้าวสูย่คุ Digital Banking ด้วยการขยายพนัธมิตรร้านค้าติดตัง้เคร่ืองรับบตัร (EDC) และเร่ิมให้บริการช าระเงิน
ด้วย QR Code เพื่อขานรับนโยบายส่งเสริมการช าระเงินแบบอิเล็คทรอนิกส์ของรัฐบาล ธนชาตประกันภัยออก
ผลิตภณัฑ์ที่มอบความคุ้มครองรูปแบบใหม่ ๆ บนระบบดิจิทัล และพัฒนาแอปพลิเคชัน Thanachart Club DD 
หลกัทรัพย์ธนชาตพฒันาบทวิเคราะห์ บน Think Application เน้นการจัดพอร์ตกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ 
ทางการเงินที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนตามผลตอบแทน และความเสี่ยงที่คาดหวัง พร้อมบทวิเคราะห์ 
การลงทนุในกองทนุรวม ที่เน้นการวิเคราะห์รายกองทนุรวม เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทนุแก่นกัลงทนุมากขึน้  หลกัทรัพย์
จดัการกองทนุธนชาต ออกกองทนุใหมร่องรับการลงทนุของผู้ลงทนุและยงัให้ความคุ้มครองประกนัสขุภาพ ออกกองทนุ 
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T-PrimePlusAI  กองทุน T-DIV  กองทนุตราสารหนีร้ะยะสัน้ T-DPLus  กองทุน T-PrimeLowBeta และกองทุน 
T-LowBeta 

ปี 2560 เป็นปีที่เราได้รางวลัมากที่สดุ (โดยได้แสดงรางวลัตา่ง ๆ ตอ่ผู้ ถือหุ้นตามจอภาพ) 

ธนชาตได้ก าหนดนโยบายและกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ ดงัต่อไปนี ้ยึดลกูค้าเป็นศนูย์กลาง เพื่อน าเสนอ
ผลิตภณัฑ์และบริการ พร้อมพฒันาการให้บริการ และกระบวนการท างานสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กบัลกูค้าใน
การท าธุรกรรมการเงินกบัธนชาต ขยายฐานลกูค้าสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ที่ใช้ธนาคารเป็น Main Bank รวมถึงฐานลกูค้าที่
มีศกัยภาพทางการเงินสงู ผา่นธุรกิจการบริหารความมัง่คัง่ ลงทนุพฒันาระบบเทคโนโลยีเพื่อยกระดบัการให้บริการด้าน 
Digital Banking  พฒันากรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร เสริมสร้างความพร้อมและความปลอดภยัของ
ระบบงานตา่ง ๆ รวมทัง้การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลการให้บริการแก่ลกูค้าอย่างเป็นธรรม และการก ากบั
ดแูลการขายผลิตภณัฑ์ เพื่อรักษาความเป็นผู้น าตลาด พร้อมพฒันาคน ให้มี Digital Skills เพื่อสนบัสนนุเป้าหมาย
ธนาคารระยะกลางถึงระยะยาว 

ที่ส าคญัเราไม่เคยมองข้ามการก ากบัดูแลกิจการที่ดี การดแูลสงัคมและสิ่งแวดล้อม ธนชาตด าเนินการ
ทบทวนนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวข้องในการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการต่อต้านการคอร์รัปชัน่เป็นประจ า พร้อม
สื่อสารให้ทุกคนยึดมัน่และปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินตามโครงการส ารวจการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอยู่ในระดบัดีเลิศ ได้รับคะแนนการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม จาก
สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย บริษัทในกลุม่ธนชาตรวม 14 บริษัท ได้รับการรับรองและต่ออายกุารรับรองการเป็นสมาชิก
ของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต พร้อมมีการสื่อสารและให้ความรู้กับคู่ค้าเพื่อขยาย  
แนวร่วมในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่เป็นประจ าทกุปี นอกจากนี ้ธนชาตยงัให้ความส าคญัในการดแูลสงัคมและสิง่แวดล้อม 
การอนรัุกษ์พลงังานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคณุค่า ตลอดจนท าสื่อเผยแพร่ความรู้เร่ืองการใช้เงินและการออมเงิน
อย่างถกูวิธี เพื่อสง่เสริมความมัน่คงทางการเงินในระยะยาว ขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้น พนัธมิตรทางธุรกิจ ลกูค้า ผู้บริหาร 
และพนกังาน ส าหรับทกุการสนบัสนนุ ไว้วางใจ และเช่ือมัน่ในธนชาต และสิ่งส าคญัที่เราจะท าต่อไปก็คือ เติบโตอย่าง
ไมห่ยดุยัง้ในยคุ Digital Banking” 

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์  แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 3 บริษัทฯ ขอน าเสนอรายงานงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านวีดิทศัน์ความยาวประมาณ 10 นาที เพื่ออธิบาย
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงาน 
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ทางการเงิน งบการเงินนีไ้ด้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตจากส านักงานอีวาย (EY) ซึ่งได้แสดง
ความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไข 

ภาพรวม ณ ปี 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการขยายตวัเพิ่มขึน้จากปีก่อน และมี
ก าไรสทุธิปรับเพิ่มขึน้จากปีก่อน ซึง่แสดงถึงผลการด าเนินงานท่ีดีของกลุม่ธนชาต ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี  
2560 

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

“คณะกรรมการขอน าเสนอแก่ที่ประชมุเพื่อการพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) ซึ่งได้
ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว โดยผลการตรวจสอบผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข 
งบการเงินรวมนีส้ะท้อนถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มธนชาต ตามที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้นแล้ว 

การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

สนิทรัพย์ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวม จ านวน 1,025,525 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 58,658 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.1 รายการที่ส าคญั ได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ จ านวน 95,918 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 47,184 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 96.8 ตามการบริหารสภาพคล่อง เงินลงทุนสุทธิ จ านวน 178,703 
ล้านบาท ลดลง  8,225 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.4  เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้จ านวน 712,761 ล้านบาท เพิ่มขึน้  
20,715 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.0 จากการเติบโตของสนิเช่ือรายยอ่ย และสินเช่ือ SME โดยเฉพาะสินเช่ือเช่าซือ้
ที่ปรับตวัเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ตามภาวะตลาดรถยนต์ที่ปรับตวัดีขึน้ 

ด้านหนีส้นิและสว่นของเจ้าของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2560 จ านวน 895,455 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน 
48,439 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.7  รายการที่ส าคญั ได้แก่ เงินรับฝาก จ านวน 716,091 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
39,635 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.9 สว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของเงินฝากประจ าระยะยาวตามกลยทุธ์การปรับ
โครงสร้างเงินฝากของธนาคารธนชาต เพื่อให้สอดคล้องกบัการเติบโตของสนิเช่ือเช่าซือ้ 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม จ านวน 51,596 ล้านบาท ลดลง 10,108 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.4 
สว่นใหญ่เป็นการไถ่ถอนก่อนครบก าหนดของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ ไมม่ีประกนั ของธนาคารธนชาต 

ส่วนของเจ้าของรวม จ านวน 130,070 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 10,219 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 8.5  ส่วนใหญ่เกิดจากก าไรจากการด าเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ  จ านวน 7,001 ล้านบาท ในขณะที่มี 
การจ่ายเงินปันผล จ านวน 2,447 ล้านบาท และสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุเพิ่มขึน้ 5,090 ล้านบาท 
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การพิจารณางบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม จ านวน 14,341 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี
ก่อน 1,730 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.7 โดยเป็นก าไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ จ านวน 7,001 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 988 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.4 รายการเปลีย่นแปลงที่ส าคญั มีดงันี ้

1. รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบีย้สทุธิจ านวน 29,170 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 702 
ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.5  เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยรายได้ดอกเบีย้ มีจ านวน 44,681 ล้านบาท  ลดลง 527 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.2  สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือของธนาคารธนชาต 
ตามทิศทางอตัราดอกเบีย้ในตลาด 

สว่นค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ มีจ านวน 15,511 ล้านบาท  ลดลง 1,229 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 7.3 
สาเหตหุลกัมาจากการบริหารต้นทนุเงินฝากตามกลยทุธ์การบริหารสภาพคลอ่งของธนาคารธนชาต 

2. รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ จ านวน 13,402 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 1,171 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.6 รายการท่ีส าคญั ได้แก่ 

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ จ านวน 5,890 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน สาเหตุหลกั 
มาจากคา่นายหน้าจากการเป็นตวัแทนขายประกนัภยั/ประกนัชีวิต คา่ธรรมเนียมจากการจดัการกองทนุปรับตวัเพิ่มขึน้ 
ในขณะท่ีรายได้จากธุรกิจหลกัทรัพย์ปรับตวัลดลงตามภาวะตลาด 

 ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ จ านวน 1,908 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 847 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 79.8 

 รายได้จากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตสทุธิ จ านวน 2,605 ล้านบาท  ลดลง 54 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 2.0  ส่วนใหญ่เกิดจากการตัง้ส ารองของธุรกิจประกันชีวิตเพิ่มขึน้   ซึ่งได้รับผลกระทบจากอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลที่ปรับตวัลดลง  ในขณะท่ีรายได้จากธุรกิจประกนัภยัเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 

3. คา่ใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ จ านวน 20,836 ล้านบาท  ลดลง 189 ล้านบาท หรือลดลง 
ร้อยละ 0.9 จากการลดลงของค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานที่และอปุกรณ์ ประกอบกบัการบริหารจดัการค่าใช้จ่าย 
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. คา่ใช้จ่ายหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยคา่ 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยค่า จ านวน 
6,236 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.4  จากการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และ 
การรักษาคณุภาพสนิทรัพย์ได้อยา่งเหมาะสม ทา่มกลางการขยายตวัของปริมาณเงินให้สนิเช่ือ 
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5. ภาษีเงินได้ 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้จ านวน 1,159 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 306 ล้านบาท 
โดยในปี 2560 ธนาคารธนชาตซึง่เป็นบริษัทยอ่ยยงัคงไมม่ีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคล เนื่องจากยงัมีผลขาดทนุทางภาษี
คงเหลอื  

จากการประสานความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพของทุกบริษัท ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของ  
ธนชาต ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคง ผลการด าเนินงานปี 
2560 ของบริษัทยอ่ยที่ส าคญั ดงัแสดงหน้าจอ 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานปี 2560 และปี 2559 ของบริษัทยอ่ยที่ส าคญั 
(หน่วย: ล้านบาท) 

บริษัทย่อย 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง/ทางอ้อม 

(ร้อยละ) 

ก าไรสุทธิ 
ส าหรับปี 

2560 2559 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)    
 งบการเงินรวม *  13,810 12,434 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 50.96 13,135 11,962 
 บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 50.96 1,051 1,005 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 50.96 609 662 
 บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ ากดั 50.96 210 189  
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 38.22 426 355 
 บริษัท ราชธานีลิสซิง่ จ ากดั (มหาชน) 33.22 1,126 881  
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ากดั 100.00 24 55 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากดั 83.44 45 92 
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      51.00 30 122 

หมายเหตุ * เฉพาะสว่นของธนาคารธนชาต 

สดุท้ายนี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2560  ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปีที่อยูใ่นมือทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว” 

ภายหลงัจากการน าเสนอวีดิทศัน์ คุณศุภเดช  พูนพิพฒัน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วีดิทศัน์ที่ได้น าเสนอ 
ผ่านไปนัน้ ได้อธิบายฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ในปี 2560 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปีกับสรุปงบการเงิน การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการประจ าปี 2560 ที่ส่งให้กับผู้ ถือหุ้น 
ทกุทา่นแล้ว  

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระนีจ้ะมีผู้ สอบบัญชี 
จากส านกังานสอบบญัชีของบริษัทฯ ช่วยตอบค าถามให้แก่ผู้ ถือหุ้นด้วย ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น 
แตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 
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ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง 
เห็นด้วย 608,437,256 
ไมเ่ห็นด้วย 1,699,900 
งดออกเสยีง 7,531,906 
บตัรเสยี 0 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วยให้อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 และจ่ายเงนิปันผล 

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้ชีแ้จงให้
ท่านผู้ ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแล้วนัน้ และจากข้อมูลที่แสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม 
โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตามงบเฉพาะกิจการ จ านวน 2,379,238,192.86 บาท และก าไรสทุธิส่วนที่เป็น 
ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จ านวน 7,001,170,112.20 บาท ซึง่คณะกรรมการได้อนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หุ้นละ 0.90 บาท  โดยมีทนุส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจดัสรรเป็นทนุส ารอง
ตามกฎหมายเพิ่มเติม ซึง่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา ดงันี ้

1. รับทราบการไมจ่ดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2560 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

2. อนมุตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัและผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ 
หุ้นละ 2.20 บาท  แตเ่นื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวนัที่ 20 ตลุาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 
0.90 บาท ดังนัน้ คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทฯ ต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท เป็นจ านวนเงินที่อนุมัติจ่าย 
1,514,668,613.90 บาท  ทัง้นี ้เงินที่จ่ายปันผลน ามาจากก าไรสะสมที่เสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 และร้อยละ 25 
ตามล าดบั ดงันี ้

 จ านวนหุ้นละ 1.05 บาท จ่ายจากก าไรสะสมที่เสยีภาษีในอตัราร้อยละ 30 

 จ านวนหุ้นละ 0.25 บาท จ่ายจากก าไรสะสมที่เสยีภาษีในอตัราร้อยละ 25 

เ งินปันผลที่อนุมัติจ่ายของปี 2560  ทัง้สิน้หุ้ นละ 2.20 บาท รวม เป็นจ านวนเงินที่อนุมัติจ่าย 
2,563,285,346.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 107.74 ของก าไรสุทธิปี 2560 จากผลการด าเนินงานตามงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ  และร้อยละ 36.61 จากผลการด าเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม  ส าหรับสถิติ 
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานปี 2558 ถึง 2560 ก็ได้จดัท าตารางเปรียบเทียบให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน
ได้พิจารณาแล้ว ดงัที่ปรากฏในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุหน้าที่ 3 

หากได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว ก็จะก าหนดวนัที่ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 
ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

จากนัน้ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / 
แสดงความคิดเห็น ดงันี ้
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คุณนิเวศน์  เหมวชิรวรากร  (ผู้ถอืหุ้น) 

เงินปันผลที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอนัน้น้อยเกินไป ซึ่งเป็นเร่ืองที่เคยเสนอเมื่อหลายปีก่อน  
โดยขณะนัน้ประธานกรรมการ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ยงัมีส ารองน้อยเกินไปและอื่น ๆ ซึ่งก็มีเหตผุล แต่ในปัจจุบนัต้องขอชม
ผู้บริหารที่บริหารงานได้ดีท าให้บริษัทฯ มีฐานะการเงินดีขึน้มาโดยตลอด ก าไรเพิ่มขึน้ ในขณะที่ธนาคารใหญ่ ๆ ก าไร  
ไมเ่พิ่มขึน้ในปีที่ผา่นมา ภาระเร่ืองการส ารองก็แข็งแกร่ง และจากข้อมลูย้อนหลงั 16 ปี บริษัทฯ ไมเ่คยขาดทนุเลย 

ส าหรับนักลงทุนระยะยาวหวังว่า เมื่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ดีขึน้ เงินปันผลที่จ่ายก็ต้องดีขึ น้ 
แต่เมื่อดูเงินปันผลที่จ่ายคิดเป็นร้อยละ 36 จากผลการด าเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม มนัน้อย
เกินไปเมื่อเทียบกบัฐานะการเงิน  และเมื่อดรูาคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่ผ่านมา ก็ปรับเพิ่มช้า
และไม่มาก เมื่อเทียบกบัคู่แข่งที่มีลกัษณะโครงสร้างการประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกนัแต่ราคาและปริมาณการซือ้ขาย
หุ้นสงูกว่าบริษัทฯ ซึ่งน่าจะมาจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทคู่แข่งจ่ายมากกว่าบริษัทฯ  โดยบริษัทคู่แข่งจ่าย 
ร้อยละ 60 - 70 จากผลการด าเนินงานสว่นท่ีเป็นของบริษัทคูแ่ขง่ 

ดงันัน้ จึงขอเสนอว่าในการประชุมคราวต่อไป ขอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผล โดยมี
อตัรามากกว่านี ้ หรือน่าจะประมาณร้อยละ 50 จากผลการด าเนินงานสว่นที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม โดย
เป็นการรับรองตอ่ผู้ ถือหุ้นในปีนี ้

ประธานที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก็อยากจ่ายปันผลให้มากขึน้ แตว่า่จ าเป็นที่จะต้องค่อย ๆ ท า โดยที่ผ่านมาตอนที่
บริษัทฯ ซือ้หุ้นของธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) ท าให้ธนาคารธนชาตมีการเติบโตทางด้านก าไรต่อหุ้นเป็น 
อยา่งมาก แตบ่ริษัทฯ ต้องออกหุ้นกู้ประมาณ 20,000 ล้านบาท ท าให้บริษัทฯ มีภาระที่ต้องช าระเงินต้นและดอกเบีย้หุ้น
กู้ ดงักล่าว โดยที่บริษัทฯ มีรายได้หลกัมาจากเงินปันผลของธนาคารธนชาต ซึ่งธนาคารธนชาตก็ต้องด ารงนโยบาย  
ทางการเงินในการรักษาอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ในอตัราที่สูงตามนโยบายของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ท าให้ที่ผ่านมาธนาคารธนชาตไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้มากนัก ซึ่งบริษัทฯ รับเงินปันผลจาก
ธนาคารธนชาตมาก็จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นและจ่ายดอกเบีย้หุ้นกู้ เกือบทัง้หมด 

ปัจจุบนัธนาคารธนชาตมี BIS Ratio ในระดบัที่สงูมัน่คงแล้ว ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็ได้รับเงินปันผลจาก
ธนาคารธนชาตมากขึน้ ซึง่คณะกรรมการก็เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นมากขึน้ และจากแนวโน้มผลประกอบการ 
และระดับ BIS Ratio ของบริษัทฯ และธนาคารธนชาตที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม คณะกรรมการเช่ือว่าธนาคาร  
ธนชาตจะสามารถจ่ายเงินปันผลในปีต่อ ๆ ไป ได้มากขึน้ ซึ่งได้มีการหารือกบัธนาคารแห่งโนวาสโกเทียผู้ ถือหุ้นใหญ่  
อีกรายของธนาคารธนชาตแล้ว  โดยคณะกรรมการจะไปพิจารณาดคูวามมัน่คงของธนาคารธนชาตและความสามารถ 
ในการบริหารเงินสดของบริษัทฯ ถ้าสามารถจ่ายได้มากขึน้ ก็จะพิจารณาจ่ายปันผลมากขึน้ตามที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ แต่คง 
ไมส่ามารถยืนยนัหรือรับรองอตัราใด ๆ ได้ในขณะนี ้

นอกจากนี ้จากลกัษณะโครงสร้างของเงินกองทนุของบริษัทคูแ่ขง่ที่ผู้ ถือหุ้นกลา่วถึง เงินกองทนุสว่นใหญ่ 
มาจากเงินช าระคา่หุ้นเกือบทัง้หมด ท าให้มกี าไรเทา่ไหร่ก็สามารถจา่ยได้เกือบทัง้หมด ในขณะท่ีเงินกองทนุของธนาคาร 
ธนชาตสว่นหนึง่จะมาจากการออกตราสารหนีด้้อยสทิธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย 
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คุณพิทักษ์  เนตรเพชราชัย  (ผู้ถอืหุ้น) 

ขอเรียนสอบถาม 2 ข้อ ดงันี ้

1. บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล”) ปีนีก้ าไรเท่าไหร่ 
ตามที่เข้าใจมีก าไรสงูมาก และพรูเด็นเชียลมีช่องทางจ าหน่ายผ่านธนาคารอื่นหรือช่องทางอื่นหรือไม่ และธนาคาร  
ธนชาตได้คา่นายหน้าจากพรูเด็นเชียลเทา่ไหร่ และบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ปีนีม้ีก าไรเท่าไหร่ 
และช่องทางจ าหนา่ยท าไมถึงด้อยกวา่ธนาคารธนชาตทัง้ที่เป็นบริษัทในกลุม่ธนชาตเหมือนกนั 

2. การท่ีบริษัทฯ ให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นวา่ จะเติบโตอยา่งไมห่ยดุยัง้ในยุคดจิิทลันี ้มีแนวทางที่เป็นรูปธรรม
อยา่งไร 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 

พรูเด็นเชียลมีการจ่ายค่านายหน้าประกันชีวิตให้แก่ธนาคารธนชาตในอัตราตลาด โดยในปี 2560 
ธนาคารธนชาตได้รับคา่นายหน้าจากพรูเด็นเชียลประมาณ 1,500 ล้านบาท 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์ 

กลุม่ธนชาตขายหุ้นบริษัท ธนชาตประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ให้พรูเด็นเชียล ซึง่ธนชาตได้เงินก้อนใหญ่
มาชดเชยรายได้จากธุรกิจประกันชีวิตที่เคยได้ รับ หลังจากนัน้ก็ได้ค่านายหน้ามาทุกปีโดยมีข้อตกลงว่าธนาคาร 
ธนชาตจะเป็นนายหน้าประกนัชีวิตให้แก่พรูเด็นเชียลบริษัทเดียว สว่นพรูเด็นเชียลสามารถมีธนาคารอื่นหรือบริษัทอื่น
เป็นนายหน้าได้ และเมื่อธนชาตได้ บริษัท ประกนัชีวิตนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) มาตอนรวมกิจการกบัธนาคาร 
นครหลวงไทย ก็มีแนวทางที่จะขายหุ้นบริษัทนี ้แต่มีผู้ เสนอซือ้ในราคาต ่ามาก เลยตกลงร่วมกบับริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั 
(มหาชน) ในการซือ้หุ้นบริษัทนีเ้พื่อด าเนินธุรกิจตอ่และเปลีย่นช่ือเป็น บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
(“เอ็มบีเค ไลฟ์”) แล้วเร่ิมต้นด้วยการสะสางปัญหาเดิม ๆ ก่อน ทัง้เร่ืองพอร์ตการลงทนุ ผลประโยชน์ตอบแทนตาม
กรมธรรม์เดิมที่ขาดทุนและอื่น ๆ พร้อมกับการเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ซึ่งต้องเร่ิมต้นช่องทางจ าหน่ายใหม่โดยที่ไม่สามารถ  
ให้ธนาคารธนชาตเป็นนายหน้าให้ได้ ซึ่งการจะมีทีมการตลาดทางตรงเป็นเร่ืองที่ต้องค่อย ๆ สร้าง เร่ิมจากการติดต่อ 
และตกลงแตง่ตัง้บริษัทนายหน้าก่อนซึง่ไมใ่ช่เร่ืองง่าย ตอนนีง้านจะถกูสง่จากบริษัทนายหน้าเป็นหลกั ในขณะเดียวกนั
ก็มีการจดัตัง้บริษัทนายหน้าในกลุม่ธนชาตเองด้วย ซึง่ต้องใช้เวลาในการสร้างทีมผู้แทนประกนัชีวิตเพื่อขยายเครือข่าย 
การสร้างธุรกิจประกนัชีวิตต้องใช้เวลาในการสร้างฐานการตลาด การพฒันาเง่ือนไขความคุ้มครองและผลตอบแทน
ลกูค้า ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าแต่ละกลุม่ได้ ธุรกิจนีจ้ึงต้องมีสายป่านที่ยาวเพียงพอ แต่ทัง้นีก็้เร่ิม
จะมีก าไรมาแล้วโดยในปี 2560 มีก าไรประมาณ 30 ล้านบาท 

ประธานที่ประชุม 

ปัจจบุนัเรียกได้วา่เป็นยคุดิจิทลั ส าหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธนชาตมองเป้าหมายหลกัในการให้บริการ
ทางด้าน Digital Banking ให้เทียบเคียงอุตสาหกรรม การพฒันาเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการด้านต่าง ๆ ของ
ธนาคารธนชาต โดยเฉพาะธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ที่ธนชาตเป็นผู้น าอยู่ ท าให้ลูกค้าสามารถใช้บริการทางด้านดิจิทัล 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ลกูค้ามากขึน้ ซึง่เร่ืองนีค้ณะกรรมการต้องขอชมเชยผู้บริหารและพนกังานที่
เก่ียวข้อง 
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คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 

ชีแ้จงข้อมลูเพิ่มเติมเร่ืองดิจิทลัวา่ จากในรายงานประจ าปีและข้อมลูที่น าเสนอผู้ ถือหุ้นในวาระที่ 2 ธุรกิจ
ในกลุ่มธนชาต ทัง้ด้านหลกัทรัพย์ ประกันภัยและธุรกิจอื่น ๆ ที่ผ่านมา มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาให้บริการลูกค้า 
โดยตลอด เช่น ด้านหลกัทรัพย์ก็มีแอปพลิเคชนั Thanachart Think และขอเพิ่มเติมรายละเอียดในสว่นธุรกิจเช่าซือ้ 
ปัจจุบันลกูค้าสามารถเข้าถึงบริการด้านสินเช่ือรถยนต์ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว และในอนาคตลกูค้าจะสามารถ
ติดตามผลการใช้บริการทางออนไลน์ได้ การพฒันาตามนโยบายการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล (National 
e-Payment) ธนชาตก็ได้ด าเนินการครบหมดทัง้ในเร่ืองพร้อมเพย์ คิวอาร์โค้ด และช่องทางการช าระเงินอื่น ๆ เทียบได้
กับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยหลกัการคือ พยายามยกระดบัการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ให้สามารถรองรับ
ธุรกรรมพืน้ฐานได้ทัง้หมด โดยมีศกัยภาพสงูและมีความแน่นอนในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และที่ส าคญัต้องมี  
ความปลอดภยัในการให้บริการ ซึง่ทัง้หมดนีม้ีการพฒันาตอ่เนื่องโดยตลอด 

คุณกิตติมาศ  ตัง้หลักชัย  (ผู้ถอืหุ้น) 

ขอทราบเป้าหมายสินเช่ือรถยนต์ปี 2561 และมีกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างไรบ้าง นอกเหนือจาก 
ด้านดิจิทลัที่กลา่วมาแล้ว 

คุณประพันธ์  อนุพงษ์องอาจ 

ส าหรับปี 2561 ตัง้เป้าหมายไว้ว่าจะโตประมาณร้อยละ 10 จากปี 2560 ส่วนกลยุทธ์หลกัในปี 2561 
คงไปทางด้านดิจิทลั ดังที่ท่านประธานและคุณสมเจตน์ได้บอกไปแล้ว จุดแข็งของธนชาต คือ การมีทีมการตลาด 
ทัว่ประเทศที่ครอบคลมุทุกอ าเภอและทกุจงัหวดั และมีผลิตภณัฑ์ที่ตอบสนองลกูค้าทกุกลุม่ที่เก่ียวกับรถยนต์ รวมถึง
ผู้ ประกอบการขายรถยนต์ทัง้รถใหม่และรถเก่า อีกทัง้มีการสร้างพันธมิตรมากขึน้ ส าหรับกรณีที่ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ประกาศกฎหมายที่จะมีผลใช้บงัคบัในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2561 ให้มีการแสดง
การคิดดอกเบีย้ที่ชัดเจนโปร่งใส ดอกเบีย้ให้เช่าซือ้ยังเป็นแบบอัตราคงที่เหมือนเดิม ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเป็นการ 
ลดต้นลดดอกตามที่ส่งข้อมูลกันทางไลน์ การคิดดอกเบีย้ผิดนดัที่ให้ปรับเป็นมาตรฐานเดียวกันตามอตัราดอกเบีย้ 
ที่แท้จริง ซึ่งได้มีการปรับเป็นอตัราดอกเบีย้อ้างอิงบวกร้อยละ 3 แสดงไว้ในสญัญาทัง้หมดแล้ว พร้อมมีการก าหนด 
การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมวา่จะเก็บอะไรได้บ้าง ซึง่ได้เตรียมการไว้ทกุเร่ืองแล้ว 

หลงัจากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติวาระที่ 4 มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง 
เห็นด้วย 584,433,689 
ไมเ่ห็นด้วย 33,583,738 
งดออกเสยีง 32,707 
บตัรเสยี 12,600 

มติ ที่ประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารอง 
ตามกฎหมาย และมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิจ่ายเงินปันผล



-ฉบับร่าง-  เอกสารแนบ 1 

หน้า 21 

จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 2.20 บาท โดยคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีกในอตัราหุ้นละ 
1.30 บาท และให้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลตามก าหนดการท่ีเสนอ 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 และอนุมัติ
เงนิบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณธีรพจน์  วัชราภัย  ประธานกรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้

คุณธีรพจน์  วัชราภัย  เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของ
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 
และกรรมการชุดย่อย และเห็นสมควรให้มีการรายงานค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และพิจารณา
คา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทกุปี โดยในปี 2560 ได้จ่ายคา่ตอบแทนที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการ
ชดุยอ่ย ตามอตัราที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 มีจ านวนเงินรวมที่จ่ายในปี 2560 ดงันี  ้

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รวมจ านวนที่จ่าย 8,925,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามจ านวนครัง้ที่
กรรมการเข้าร่วมประชมุ 

 คา่ตอบแทนที่จ่ายแก่คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ ทกุคณะรวมจ านวนที่จ่าย 4,617,000 บาท 

 ตารางแสดงอตัราคา่ตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทกุคณะที่จ่าย
ในปี 2560 และที่จ่ายในปัจจบุนั รายละเอียดปรากฏในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ หน้าที่ 4 

สว่นค่าตอบแทนกรรมการรายบคุคลที่จ่ายในปี 2560 ดไูด้จากรายงานประจ าปีหน้าที่ 87 ถึงหน้าที่ 89 
ซึง่เป็นการรายงานเพื่อทราบไมม่ีการลงมติ และนอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ได้รายงานไปแล้วนัน้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่าย
คา่ตอบแทน และ/หรือ สทิธิประโยชน์อื่นใดในลกัษณะที่มิใช่คา่ตอบแทนตามปกติให้แก่กรรมการ 

ส าหรับในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาทบทวน
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ยตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1. คา่ตอบแทนแตล่ะคนจะต้องสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 

2. มีการพิจารณาเปรียบเทียบคา่ตอบแทนในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยน าข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนหมวดธุรกิจธนาคารท่ีรวบรวมโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทน ดงันี ้

1. อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ดงันี ้
 คณะกรรมการบริษัทฯ 

(หน่วย: บาท) 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 
ค่าเบีย้ประชุม 
(ต่อครัง้ : คน) 

ปัจจุบันจ่าย ขออนุมัติจ่าย ปัจจุบันจ่าย ขออนุมัติจ่าย 
ประธาน 100,000 120,000 50,000 60,000 
กรรมการ 50,000 60,000 25,000 30,000 

 โดยเสนอปรับเพิ่มคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เนื่องจาก 

 คา่ตอบแทนคงที่เป็นเวลา 6 ปี (ปี 2555-2560) 

 ภารกิจเพิ่มขึน้จากการขยายธุรกิจของกลุม่ธนชาต 

 มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและเกณฑ์ทางการที่ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียน และบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
ธนชาตเพิ่มขึน้ 

 อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่เสนอปรับเพิ่ม หากค านวณจากประชุม 12 ครัง้ต่อปี รวม
คา่ตอบแทนทัง้สิน้ 10.8 ล้านบาท ไมเ่กิน 11 ล้านบาท ที่เคยได้รับอนมุตัิตัง้แตปี่ 2555 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ขออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนตามอตัราที่จ่ายในปัจจบุนั ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 
ค่าเบีย้ประชุม 
(ต่อครัง้ : คน) 

ประธาน 60,000 30,000 
กรรมการ 40,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล 
ขออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนตามอตัราที่จ่ายในปัจจบุนั ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 
ค่าเบีย้ประชุม 
(ต่อครัง้ : คน) 

ประธาน 30,000 20,000 
กรรมการ 20,000 15,000 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ขออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนตามอตัราที่จ่ายในปัจจบุนั ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 
ค่าเบีย้ประชุม 
(ต่อครัง้ : คน) 

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

ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทกุคณะ  
โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวข้างต้น จะมีผลตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และให้คงอตัรา
คา่ตอบแทนกรรมการในอตัรานีไ้ว้จนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น 

2. อนมุตัิการจดัสรรเงินบ าเหน็จแก่กรรมการ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ในอตัราร้อยละ 1 
ของเงินปันผลที่อนุมตัิจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นได้ก าหนดไว้ โดยให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณาจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยปีนี เ้ งินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้ นรวมเป็น 
จ านวนเงิน 2,563,285,346.60 บาท ดงันัน้ จ านวนเงินบ าเหน็จที่ขอเสนอจ่ายแก่กรรมการทัง้คณะ จึงเป็นเงินจ านวน  
25,632,853.47 บาท รายละเอียดของการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการจากผลการด าเนินงานปี 2558-2560 ปรากฏใน
หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุหน้าที่ 5 โดยปีที่แสดงในเอกสารเป็นปีผลการด าเนินงาน 

หลงัจากนัน้ คุณธีรพจน์  วชัราภยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้น
ซกัถาม / แสดงความคิดเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ โดยใช้บตัรที่ระบวุาระท่ี 5.1 และวาระท่ี 5.2 ดงันี ้

1. ขออนมุตัิค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561  ตามที่เสนอ 
โดยใช้บตัรลงคะแนนวาระท่ี 5.1 

2. ขออนุมตัิจ่ายเงินบ าเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ในจ านวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมตัิจ่ายแก่ 
ผู้ ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยใช้บัตรลงคะแนน  
วาระท่ี 5.2 

ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง 
เห็นด้วย 605,542,703 
ไมเ่ห็นด้วย 12,494,900 
งดออกเสยีง 34,441 
บตัรเสยี 0 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2561 
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ผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง 
เห็นด้วย 544,620,205 
ไมเ่ห็นด้วย 73,416,194 
งดออกเสยีง 35,645 
บตัรเสยี 0 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ อนมุตัิการจดัสรรเงินบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอตัราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนมุตัิจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้ น โดยให้
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการจดัสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป  

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานที่ประชุม แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ วาระนีเ้ป็นการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ โดยขอให้ คุณธีรพจน์  วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี ้

คุณธีรพจน์  วัชราภัย  เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นางสาวสวุรรณภา  สวุรรณประทีป กรรมการ  รองประธานกรรมการบริหาร  และรองประธาน 
   กรรมการบริหารความเสีย่ง  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

2. นายสมเจตน์  หมูศ่ิริเลศิ กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 

3. นายทวีศกัดิ์  ศกัดิ์ศิริลาภ กรรมการ  (กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

โดยคณุทวีศกัดิ์  ศกัดิ์ศิริลาภ  ขอไมรั่บการพิจารณาเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมการตอ่ไป 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงได้พิจารณาเสนอช่ือกรรมการท่ีออกตาม
วาระ 2 ทา่น คือ คณุสวุรรณภา  สวุรรณประทีป  และคณุสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  พร้อมกบับคุคลภายนอกอีก 1 ท่าน  คือ 
คณุธีรนนัท์  ศรีหงส์  ให้ผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี ้  จึงใคร่ขอเชิญบคุคลที่ถกูเสนอช่ือรับแต่งตัง้
เป็นกรรมการทัง้ 2 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชัว่คราว หลงัจากนัน้บคุคลที่ถกูเสนอช่ือรับแต่งตัง้เป็นกรรมการทัง้ 
2 ทา่น ได้ออกจากห้องประชมุ 

คุณธีรพจน์  วัชราภัย  เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า การสรรหาหรือเสนอแนะผู้ ที่จะเข้ารับต าแหน่ง  
แทนกรรมการท่ีครบวาระนี ้นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาแล้ว คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยงัได้เปิดโอกาส 
ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม  ที่จะเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมครัง้นี ้ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2560 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 แตป่รากฏวา่

http://www.thanachart.co.th/
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เมื่อพ้นก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเข้ามา ดงันัน้  คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงได้พิจารณาสรรหาบคุคลเพื่อเสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการ
บริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความรู้ 
ความสามารถ และคณุสมบตัิอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยส าหรับกรรมการท่ีออกตามวาระได้พิจารณาถึงผลการปฏิบตัิหน้าที่
ที่ผา่นมาและการเข้าร่วมประชมุด้วย มีมติเสนอบคุคล 3 ทา่น ให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณามีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา  ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอบุคคลทัง้ 3 ท่าน ให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยทัง้ 3 ท่าน 
ได้รับความเห็นชอบการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ จาก ธปท. แล้ว ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลประวัติ
โดยสงัเขปของบคุคลทัง้ 3 ท่าน ได้จากหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมตัง้แต่หน้าที่ 32 ถึงหน้าที่ 36 หรือตามที่แสดงบน
จอภาพ 

หลงัจากนัน้ คณุธีรพจน์  วชัราภยั  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้น
ซกัถาม / แสดงความคิดเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

คุณธีรพจน์  วัชราภยั แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ในวาระนีเ้พื่อความโปร่งใสในการลงมตจิึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ
แยกเป็นรายบคุคล โดยให้ใช้บตัรที่ระบ ุวาระท่ี 6.1 ถึงวาระท่ี 6.3 ทีร่ะบช่ืุอกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

6.1 นางสาวสวุรรณภา  สวุรรณประทีป 
6.2 นายสมเจตน์  หมูศ่ิริเลศิ 
6.3 นายธีรนนัท์  ศรีหงส ์

จากนัน้ คณุธีรพจน์  วชัราภยั  ได้เชิญกรรมการทัง้ 2 ท่าน ที่ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราวกลบั
เข้าที่ประชมุเพื่อด าเนินการในวาระตอ่ไป 

มีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยให้แตง่ตัง้บคุคลที่คณะกรรมการเสนอช่ือทัง้ 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยแยกการ
ลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคลจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของที่ประชมุ ดงันี ้

ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป  มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง 
เห็นด้วย 550,151,234 
ไมเ่ห็นด้วย 67,868,850 
งดออกเสยีง 58,440 
บตัรเสยี 0 

ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง 
เห็นด้วย 606,532,771 
ไมเ่ห็นด้วย 11,487,613 
งดออกเสยีง 58,140 
บตัรเสยี 0 
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ผลการลงมติวาระที่ 6.3 นายธีรนันท์  ศรีหงส์  มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง 
เห็นด้วย 540,968,030 
ไมเ่ห็นด้วย 77,051,054 
งดออกเสยีง 59,440 
บตัรเสยี 0 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตัง้
บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอช่ือทัง้ 3 ทา่น เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น 
ผู้น าเสนอในวาระนี ้

คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 ซึ่งก าหนดค่าสอบบญัชีให้เป็นจ านวนเงิน 900,000 
บาท  โดยส าหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาน าเสนอผู้สอบบญัชี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาความเห็นของกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีรายนาม ดงันี ้

1. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
2. นางสาวรัชดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ 
3. นางสาววรรณวิไล  เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 950,000 บาท 

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

ส าหรับค่าสอบบญัชีที่เสนอเข้ามาในปี 2561 นี ้ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผู้สอบบัญชีทัง้ 3 ท่าน 
รวมถึงบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทฯ แต่อย่างใด และผู้สอบบญัชีที่เสนอได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. แล้ว โดยอตัราค่าสอบบญัชีของปี 2561 
จ านวน 950,000 บาท ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.6 จากคา่สอบบญัชีในปี 2560 

ส าหรับรายละเอียดประวตัิผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน และข้อมูลอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในเล่มหนงัสือบอกกล่าว 
เชิญประชมุ หน้าที่ 37 ถึงหน้าที่ 39 
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หลังจากนัน้ คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มี 
ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติในวาระที่ 7  มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง 
เห็นด้วย 615,910,514 
ไมเ่ห็นด้วย 2,102,500 
งดออกเสยีง 76,140 
บตัรเสยี 0 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2561 โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

1. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
2. นางสาวรัชดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ 
3. นางสาววรรณวิไล  เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 
และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 950,000 บาท 

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ คุณภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง เลขานกุารบริษัท เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้

เลขานุการบริษัท  เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เร่ือง สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ท าให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ซึ่งก าหนดตามกฎหมายเดิมขัดกั บกฎหมายดังกล่าว จึงขอเสนอแก้ไข 
โดยรายละเอียดข้อบงัคบัท่ีเสนอแก้ไขอยูใ่นหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ หน้าที่ 7-8 หรือตามที่แสดงบนจอภาพ ดงันี ้

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 

ข้อ 32  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม 
ผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 
4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากนี ้ให้เรียกว่า
การประชมุวสิามญั 

คณะกรรมการจะเ รี ยกประชุมผู้ ถื อหุ้ น เ ป็น 
การประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้ตามที่เหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้น 
ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

ข้อ 32  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม 
ผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 
4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชีของบริษัท 
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากนี ้ให้เรียกว่า
การประชมุวสิามญั 

คณะกรรมการจะเ รียกประชุมผู้ ถื อหุ้ น เ ป็น 
การประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้ตามที่เหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย 
ไ ด้ ทั ง้ หมด  จ ะ เ ข้ า ช่ื อ กั นท า หนั ง สื อ ข อ ใ ห้
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 

กว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด
จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ 
แตต้่องระบุเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย 

ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ ถือหุ้ นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับ
หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วสิามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตผุลใน
การท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักล่าวด้วย 
 

ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนั นบัแต่วนัท่ีได้รับ
หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผู้ ถือหุ้ น
ทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกัน
ได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเอง 
ก็ได้  ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคส่ี ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็น
การประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิด
จากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ี เ ป็น 
การเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าครัง้ใด 
จ า น วนผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง ม า ร่ วมป ร ะ ชุ ม ไ ม่ ค ร บ 
เป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคบัข้อ 36 
ผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมใน 
ครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความที่เสนอแก้ไข รวมถึงให้ด าเนินการ  
ยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัตามที่เสนอ 

โดยขอมอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ และ/หรือ บคุคลที่กรรมการผู้มีอ านาจมอบหมาย 
ให้มีอ านาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงถ้อยค าในข้อบงัคับดงักล่าวได้ตามความจ าเป็น 
และความเหมาะสม เพื่อให้เป็นตามค าสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดในการจดทะเบียนข้อบังคับกับ  
กระทรวงพาณิชย์ด้วย 
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จากนัน้ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / 
แสดงความคิดเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติวาระที่ 8 มีดงันี ้

มติ จ านวนเสียง 
เห็นด้วย 616,337,048 
ไมเ่ห็นด้วย 1,699,900 
งดออกเสยีง 53,806 
บตัรเสยี 0 

มติ ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีง อนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 9 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

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

คุณสุธน  สิงหสิทธางกูล  (ผู้รับมอบฉันทะ) 

ผลประกอบการที่มีผ่านมาของธนชาตเติบโตดี ฝากพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลตามที่ คุณนิเวศน์ 
(ผู้ ถือหุ้น) ได้กลา่วแล้ว และอยากสอบถามว่า ธนชาตมีการเติบโตในด้านใดบ้าง โดยส าหรับด้านบตัรเครดิตพอจะแจ้ง
ตวัเลขได้หรือไม่ ซึ่งจากข้อมลูเท่าที่ทราบเร่ืองธุรกิจบตัรเครดิตธนาคารธนชาตยงัห่างจากธนาคารใหญ่หลายแห่งอยู ่
โดยบตัรเครดิตนา่จะเสนอลกูค้าเช่าซือ้รายใหญ่ที่มีเงินดาวน์สงูจะได้เป็นการเพิ่มจ านวนบตัรได้ทางหนึ่ง และมีโอกาสที่
จะจดัตัง้บริษัทประกอบการบตัรเครดิตแยกตา่งหากหรือไม่ 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 

ที่ผ่านมาการด าเนินธุรกิจของธนชาตมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน ด้านสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม จะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจของธุรกิจปกติ ส่วนที่คิดว่าธนชาตมีความสามารถในการ
แขง่ขนัสงูและสามารถสร้างก าไรได้จะเป็นด้านลกูค้ารายยอ่ยที่ขณะนีส้ดัสว่นอยู่ประมาณร้อยละ 71 ซึ่งมีแผนที่จะเพิ่ม
สัดส่วนขึน้เร่ือย ๆ โดยมีเป้าหมายธุรกิจด้านสินเช่ือรถยนต์ สินเช่ือบ้าน และสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก ที่ธนชาต 
มีความเช่ียวชาญอยู่ ส าหรับสินเช่ือส่วนบคุคลขณะนีย้งัมีไม่มาก มีอีกหลายตลาดที่พยายามจะขยายไป เช่น ลกูค้า 
เช่าซือ้ที่มีประวตัิการผ่อนช าระดี ธนชาตก็มีผลิตภณัฑ์สินเช่ือสารพดันึกเพื่อน าเสนอลกูค้า และส าหรับบตัรเครดิต 
ธนชาตเร่ิมท ามาได้ไม่ก่ีปีจึงยังมีไม่มาก ส่วนจ านวนบตัรเครดิตของธนาคารธนชาตในระบบ ปัจจุบนัน่าจะมีจ านวน
ประมาณ 500,000 ใบ แตท่ัง้นีจ้ะพยายามขยายฐานลกูค้าเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ 

เร่ืองการเสนอบตัรเครดิตให้กบัลกูค้าเช่าซือ้ที่มีเครดิตดี ซือ้รถยนต์ที่มีเงินดาวน์สงู ธนาคารธนชาตท าเป็น
มาตรฐานอยู่แล้ว รวมถึงลกูค้าธุรกิจขนาดเล็ก และลกูค้าสินเช่ือบ้านที่มีเครดิตดีด้วย โดยลกูค้าสินเช่ือรถยนต์ของ
ธนาคารธนชาตที่มีอายุเฉลี่ย 4 - 5 ปี จะมีทีมงานคอยดูแลพฒันาการของลกูค้าและความต้องการใช้เงินเพื่อเสนอ
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บริการเพิ่มเติม ส่วนลูกค้าสินเช่ือบ้านและธุรกิจขนาดเล็กก็มีทีมงานที่ดูแลคล้าย ๆ กัน ส่วนเร่ืองการจัดตัง้บริษัท
ประกอบการบตัรเครดิตปัจจบุนัยงัไมม่ีแผน เนื่องจากปริมาณผู้ใช้บตัรเครดิตยงัมีจ านวนน้อยเกินไป 

คุณอนุวัติร์  เหลืองทวีกุล 

ชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจรายย่อยของธนาคารธนชาต ในปีที่ผ่านมาปรับเปลี่ยนรูปแบบ  
การด าเนินธุรกิจพอสมควร โดยให้ความส าคญักับลูกค้าเป็นหลกั มีการจัดกลุ่มลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ความต้องการ 
ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทัง้ในเร่ืองของ 1) การลงทุน การออมเงิน  2) ความต้องการในเร่ืองสินเช่ือ ทัง้สินเช่ือธุรกิจ 
ขนาดเล็ก สินเช่ือบ้าน บตัรเครดิต  3) การประกันความคุ้มครองประเภทต่าง ๆ ทัง้ประกันภยัและประกันชีวิต และ 
4) ลูกค้าที่ใช้บริการ Day to Day ฝาก ถอน โอน โดยการเสนอบริการจะพิจารณาการให้บริการที่ครอบคลุม 
ความต้องการลกูค้าทกุด้าน ไม่ใช่พิจารณารายผลิตภณัฑ์ (Product Focus) ซึ่งได้มีการพฒันาช่องทางการให้บริการ
ลกูค้าที่มีอยู่ 3 ช่องทาง คือ 1) สาขา  2) Contact Center  และ 3) Digital Banking โดยส าหรับการให้บริการทาง 
Digital Banking ไมว่า่จะผา่นทางเคร่ืองให้บริการทางการเงินอตัโนมตัิ (ATM) หรือผ่านการใช้บริการออน์ไลน์ (Mobile 
Banking) โดยในปี 2560 มีลกูค้าท ารายการกบัธนาคารธนชาตประมาณ 7 ล้านกว่ารายการต่อเดือน และพบว่าเป็น
การท ารายการผ่าน Digital Banking มีสดัสว่นที่เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 70 ของจ านวนรายการทัง้หมด โดยจ านวนการท า
รายการท่ีสาขาไมไ่ด้น้อยลง 

นอกจากนี  ้ ธนาคารธนชาตใ ห้ความส าคัญในเ ร่ืองคุณภาพบริการ  และความเ ป็นธรรม  
ในการด าเนินธุรกิจ (Market Conduct) ธนาคารธนชาตพยายามสร้างวฒันธรรมองค์กรที่ให้พนกังานทุกคนบริการ 
โดยให้ค าแนะน าและข้อมลูตา่ง ๆ อยา่งครบถ้วน ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าอยา่งครบวงจร ซึง่จะท าให้ธนาคาร 
ธนชาตเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

ผู้ถอืหุ้น  (ไม่แจ้งชื่อ) 

ธุรกิจสนิเช่ือรายยอ่ย ทัง้สนิเช่ือเช่าซือ้ สนิเช่ือบ้าน และสนิเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก มีการแข่งขนัเร่ืองดอกเบีย้
สงูมาก อีกทัง้รัฐบาลก็มีนโยบายที่จะปรับลดดอกเบีย้เงินกู้ส าหรับสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารธนชาตมียทุธศาสตร์
การแขง่ขนัอยา่งไร และขอสอบถามเร่ืองการบริหารจดัการเก่ียวกบัต้นทนุทางการเงิน (Funding Cost) เป็นอย่างไรใน
อนาคต 

คุณอนุวัติร์  เหลืองทวีกุล 

ตามที่เรียนผู้ ถือหุ้นแล้ววา่ กลยทุธ์ของธนาคารธนชาตจะมีการพิจารณาถึงการตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าเป็นหลกั โดยธนชาตพิจารณาเสนอบริการแก่ลกูค้าแบบครบวงจร ไม่ได้แยกพิจารณารายผลิตภณัฑ์ ซึ่งหาก
ลกูค้ามีการใช้บริการหลายผลิตภณัฑ์พร้อมกันก็อาจมีการพิจารณาให้ลกูค้าจ่ายดอกเบีย้หรือค่าบริการอื่น ๆ ลดลง 
โดยมีเป้าหมายที่จะให้ลกูค้าใช้บริการธนาคารธนชาตระยะยาว 

ผู้ถอืหุ้น  (ไม่แจ้งชื่อ) 

กล่าวยินดีส าหรับผลประกอบการที่เติบโตและราคาหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ และอยากให้พิจารณาเสนอ 
จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึน้ พร้อมเสนอความเห็นเก่ียวกบัการให้บริการด้าน Digital Banking ซึง่ปัจจุบนัมีการแข่งขนัสงูมาก 
ดงันี ้
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1. สาขาของธนาคารธนชาตน่าจะมีบริการสญัญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (WiFi) ไว้ให้บริการลกูค้า 
เนื่องจากลกูค้าที่ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต จะได้สามารถใช้บริการ Digital Banking ที่สาขาได้ และพนกังานสาขาก็จะ
สามารถช่วยลกูค้าในการโหลดแอปพลเิคชนัตา่ง ๆ ของธนาคารได้ด้วย 

2. ธนาคารบางแห่งมีการจัดพนกังานประจ าเคร่ือง ATM ในจุดที่มีผู้คนสญัจรเป็นจ านวนมากเพื่อ 
เชิญชวนหรือแนะน าให้ผู้ที่มาใช้บริการเคร่ือง ATM รู้จกัและใช้บริการผ่าน Mobile Banking ของธนาคารนัน้ ๆ พร้อม
กบัมีของช าร่วยแจก ซึง่จะท าให้มีโอกาสในการสร้างลกูค้าใหมแ่ละสามารถเสนอบริการผา่นช่องทางการสือ่สารทางตรง
ที่ได้รับข้อมลูจากผู้มาใช้บริการเคร่ือง ATM อีกด้วย 

และขอสอบถามเก่ียวกับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) ของรัฐบาล ธนาคาร 
ธนชาตมีการติดตามและก าหนดกลยทุธ์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจอยา่งไรบ้าง 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 

ขอบคุณส าหรับค าแนะน า โดยขอเรียนว่า เร่ืองการติดตัง้ WiFi ที่สาขานัน้ ได้ด าเนินการแล้ว 
โดยอยู่ระหว่างการทยอยติดตัง้ตามสาขาต่าง ๆ ซึ่งอาจจะยงัไม่ครบทกุสาขา และพนกังานสาขาจะคอยแนะน าและ
ช่วยเหลอืลกูค้าในการโหลดแอปพลเิคชนัตา่ง ๆ และสอนวิธีการใช้งานให้กบัลกูค้า สว่นโครงการ EEC ธนชาตมีทีมงาน
สว่นกลางที่คอยติดตามข้อมลูอยา่งใกล้ชิด เพื่อพยายามรักษาโอกาสทางธุรกิจ 

ผู้ถอืหุ้น  (ไม่แจ้งชื่อ) 

ขอสอบถาม 2 เร่ือง ดงันี ้

1. เร่ืองการใช้งานระบบ T-Connect มีความคืบหน้าที่จะท าให้การ Sign on โดยใช้วิธี Touch ID หรือ
การใช้ PIN (รหสัตวัเลข) แทนการใสร่หสัผา่นทกุครัง้หรือไม ่เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วมากกวา่ 

2. บริษัท ธนชาตประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจากผู้ ให้บริการภายนอกในการให้บริการ
รถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ทราบว่ามีการก าหนดเป้าหมายหรือดูแลผู้ ให้บริการภายนอกหรือไม่ จากที่เกิดอุบัติเหต ุ
คราวก่อน กว่าเจ้าหน้าที่ประกันภยัจะมาถึงที่เกิดเหตุรอนานเกือบ 3 ชั่วโมง โดยทราบจากเจ้าหน้าที่ประกนัภยัว่ามี 
การแจ้งเหต ุ5 เร่ือง จากบริษัทประกนัภยัตา่งบริษัททกุราย 

ดร. สุทัต  จิตมั่นคงสุข 

ระบบ T-Connect ซึ่งมีประเด็นส าคญัที่ต้องพิจารณา 2 ด้าน คือ ความสะดวก และความปลอดภยัใน
การใช้บริการ โดยธนาคารธนชาตมีเป้าหมายที่จะให้เป็นระบบ Mobile Banking ที่มีความปลอดภยัสงูสดุ ซึ่งการ 
ใสร่หสัผา่นทกุครัง้ถือเป็นมาตรการในด้านความปลอดภยั ส าหรับ Touch ID เป็นแผนหลกัที่จะพฒันาในปีนี ้

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์ 

ส าหรับเร่ืองเจ้าหน้าที่ประกันภัย ธนชาตมีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 20 นาที 
โดยธนชาตมีข้อมูลสถิติการแจ้งเคลมในพืน้ที่ต่าง ๆ โดยพืน้ที่ที่มีการแจ้งเคลมสงูก็จะมีการเพิ่มคน ทัง้นี ้ขอเรียนว่า 
ธนชาตประกนัภยัเป็นบริษัทประกนัวินาศภยัที่มีการบริหารงานดีเดน่ ปี 2560 แตอ่ยา่งไรก็ตามก็อาจมีกรณีเหตกุารณ์ที่
เกิดขึน้นอกเขตจริง ๆ หรือเป็นพืน้ท่ีที่มีอบุตัิเหตพุร้อมกนัหลายคนั ซึง่ต้องขออภยัด้วยและจะน าข้อมลูไปปรับปรุงตอ่ไป 
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คุณจิตบัณฑิต  กรุตรนิยม  (ผู้ถอืหุ้น) 

กลา่วขอบคณุกรรมการและผู้บริหารที่สร้างผลประกอบการท่ีดีและมีเงินปันผลจ่าย และขอสอบถาม ดงันี ้

1. ผลการด าเนินงานในปีนี ้มีความคาดหมายในเร่ืองใดบ้าง การบริหารฐานข้อมลู (Big Data) และน า
ข้อมลูมาใช้ประโยชน์ การแข่งขนัของธุรกิจทางการเงินในปีที่ผ่านมา ผลการด าเนินงานของบริษัทในกลุม่ การบริหาร
ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) รวมถึงการประกอบธุรกิจด้านดิจิทัลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากมีแนวทางพฒันาการบริการและการรักษาลกูค้าอย่างไร เนื่องจากลกูค้าจะมีทางเลือกและ
โอกาสการเปลีย่นแปลงไปใช้บริการท่ีอื่นสงู 

2. ธนาคารธนชาตมีแนวทางและความเห็นอยา่งไรในเร่ืองการลดสาขาและลดพนกังาน 

3. โอกาสในการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัโครงการ EEC ซึง่จะมีความต้องการใช้บริการทางการเงินท่ี
หลากหลาย ทัง้การประกนัภยัและธุรกิจที่จะเกิดขึน้มาในสว่นของ property . ธนชาตมีเป้าหมายทางธุรกิจอะไรในพืน้ที่
โครงการดงักลา่ว โดยเฉพาะเร่ืองการขนสง่ที่ปัจจบุนับริษัทประเทศจีนไปลงทนุอยู่ที่จงัหวดัระยอง และใช้รถที่มีหวัลาก
ในการขนสง่ ถ้าเราคิดวา่มีจดุแข็งในเร่ืองของประกนัภยัรถยนต์ก็นา่จะมีการคุ้มครองรถลกัษณะนี ้ 

4. จากที่กระทรวงการคลงัมีมาตรการสง่เสริมให้มกีารควบรวมกิจการเพื่อให้มีการครอบคลมุสนิค้าและ
บริการและเสริมความแข็งแกร่ง ธนชาตมีแผนในการควบรวมกิจการของสถาบนัการเงินอื่นหรือไมใ่นระยะ 3 ปี 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 

เร่ืองการบริหารหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ จากรายงานท่ีเปิดเผยโดยตลอด NPL ของธนาคารธนชาตลดลง
มาเร่ือย ๆ ขณะนีอ้ยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.3 ของเงินให้สินเช่ือ ขณะที่อตุสาหกรรมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.2 โดยประมาณ 
การบริหาร NPL ให้ความส าคญัในการพิจารณาลกูค้าแตล่ะกลุม่เร่ิมต้นมาจากการท าระบบการพิจารณาเครดิตเพื่อการ
คดัเลอืกลกูค้าให้ดี ตอ่มาคือการดแูลลกูค้าและการติดตามที่ดีซึง่มีทีมงานเช่ียวชาญและเคร่ืองมือช่วยด าเนินการ กรณี
ลกูค้าที่ด าเนินธุรกิจเป็นเวลานานถกูกระทบจากเศรษฐกิจขาลง ก็มีทีมงานโดยเฉพาะที่จะเข้าไปดแูลลกูค้าในเร่ืองของ
การปรับโครงสร้างหนี ้ส าหรับ NPA ก็แบบเดียวกนัมีทีมเช่ียวชาญในการประเมินมลูคา่และดแูลทรัพย์สิน ตลอดจนการ
ท าตลาดอยา่งเหมาะสมโดยมีการโปรโมทเป็นรายพืน้ท่ี ในสว่นต้นทนุในการด าเนินงานก็ไม่เพิ่มขึน้ตามรายงานที่แสดง
ตอ่ผู้ ถือหุ้น 

เร่ืองจ านวนสาขา ใน 3 ปีที่ผ่านมา มีการควบรวมสาขาในแต่ละพืน้ที่ โดยพยายามบริหารให้แน่ใจว่ า 
ในทกุพืน้ท่ีภมูิศาสตร์ จะมีสาขาเพียงพอท่ีลกูค้าจะเข้าถึงในบริการ ในขณะเดียวกนัให้ความส าคญัในการดแูลพนกังาน
ด้วยเห็นว่าพนกังานมีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยมีการลงทุนในทุกปี ที่จะเพิ่มความรู้ ฝึกทกัษะใหม่  ๆ ให้พนกังานมีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึน้ เพื่อดแูลลกูค้าแตะ่รายหรือแตล่ะกลุม่ได้ดีขึน้ 

เร่ือง EEC มีทีมงานติดตามการด าเนินการของรัฐบาลในทุกพืน้ที่เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดโอกาส  
ทางธุรกิจ ส าหรับผู้ประกอบการขนสง่ มีบริษัทในกลุม่ คือ บริษัท ราชธานี ลซิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) ท่ีเช่ียวชาญในลกูค้าที่
ประกอบการเช่นนี ้โดยถือเป็นผู้น าในธุรกิจกลุม่นีแ้ละมีผลประกอบการท่ีดี 
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ประธานที่ประชุม 

เร่ืองที่กระทรวงคลงัสง่เสริมการควบรวมกิจการ จากการพิจารณามาตรการตา่ง ๆ ในเบือ้งต้น ในสว่นของ
ความสะดวกในการด าเนินการและลดภาระค่าใช้จ่ายในการควบรวมกิจการ ก็ไม่แตกต่างกับมาตรการที่ ธนาคาร 
ธนชาตได้รับตอนท่ีรวมกิจการกบัธนาคารนครหลวงไทยมากนกั สว่นประโยชน์ทางด้านภาษีหากมีการควบรวมกิจการ 
ที่มีขนาดของสินทรัพย์ในระดับต่าง ๆ อยู่ในระหว่างศึกษาว่าประโยชน์จะได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งขณะนีย้ังไม่มีการ
พิจารณาก าหนดแผนเร่ืองการควบรวมกิจการคงต้องดูที่ประโยชน์และโอกาสต่อ ไป การด าเนินธุรกิจขณะนีใ้ห้
ความส าคญัในการเติบโต โดยการเติบโตไม่ได้หมายถึงการเติบโตด้านขนาดของสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง
การเติบโตทางด้านก าไร ด้านความมัน่คงด้วย ที่ผา่นมาธนชาตไมไ่ด้เติบโตทางด้านขนาดมากมายนกัแตเ่ติบโตทางด้าน
ความมัน่คงและก าไรคอ่นข้างดี การเติบโตทางด้านขนาดโดยปกติธุรกิจจะเน้นเร่ืองเชา่ซือ้ แตห่ากผู้ ถือหุ้นมีความเห็นใน
เร่ืองการควบรวมกิจการขอช่วยให้ความเห็นด้วยครับ 

คุณณัฐชาต  ค าศิริตระกูล  (ผู้ถอืหุ้น) 

1. มีแนวทางจดัการหุ้นท่ีซือ้คืนอยา่งไร 

2. การที่บริษัทฯ น าเงินไปซือ้หุ้ นคืน น่าจะได้ผลตอบแทนมากกว่าการที่บริษัทฯ น าเงินไปปล่อยกู้  
ใช่หรือไม ่

3. เคยดูข้อมลูสถาบนัการเงินระดบัโลกสว่นหนึ่งพบวิธีการตอบแทนผู้ ถือหุ้นโดยการจ่าย เงินปันผลก็
เป็นวิธีการหนึ่ง การซือ้หุ้ นคืนโดยเป็นโปรแกรมที่มีความต่อเนื่องสม ่าเสมอในหลายประเทศก็นิยมท ากันอย่างใน
สหรัฐอเมริกาบางบริษัทก็มีประกาศชดัเจนว่าการซือ้หุ้นคืนท าให้ Return ของบริษัทดีขึน้ ROE ก็ดีขึน้ และเมื่อลดทนุ 
ก็สามารถจ่ายปันผลต่อหุ้นได้มากขึน้โดยจ านวนเงินที่จ่ายไม่มากขึน้ อยากทราบว่าท่านประธานหรือคณะกรรมการมี
มมุมองในเร่ืองนีอ้ยา่งไร 

ประธานที่ประชุม 

1. ที่ผา่นมายงัไมไ่ด้จ าหนา่ยออก เพราะหุ้นท่ีถืออยู ่จริง ๆ แล้วมี Return ค่อนข้างสงู ถ้าขายออกไปได้
เงินมา และน ามาลดเงินกู้ ก็ประหยดัดอกเบีย้จ่ายได้ไม่มาก ในชัน้นีจ้ึงคิดว่ายงัไม่มีการจ าหน่ายออก และหากไม่มีการ
จ าหนา่ยภายในเวลาก็จะด าเนินการลดทนุตามกฎหมาย 

2. เนื่องจากบริษัทฯ ไมม่ีการปลอ่ยกู้  จึงไม่สามารถตอบอย่างนัน้ได้ ซึ่งต้องแยกธุรกิจระหว่างธนาคาร
ธนชาตกบับริษัทฯ 

3. การซือ้หุ้นคืนหรือการจ่ายเงินปันผลต้องใช้เงิน โดยเงินของบริษัทฯ จะได้จากการจ่ายเงินปันผลของ
ธนาคารธนชาตหรือจากการกู้ยืมเงิน และต้องมีสภาพคลอ่งเหลอืถึงจะซือ้หุ้นคืนได้ ซึ่งทางคณะกรรมการก็พิจารณาอยู่
ตลอดเวลา ถ้ามีสภาพคลอ่งเหลอืก็มีทางเลอืก 2 ทางที่จะให้ประโยชน์ผู้ ถือหุ้น คือจ่ายเงินปันผลหรือซือ้หุ้นคืนถ้าเห็นว่า
ราคาหุ้นมนัต ่ากวา่ที่ควรจะเป็น 

ผู้ถอืหุ้น  (ไม่แจ้งชื่อ) 

ที่มีข่าวออกว่าจะมีการรวมธนาคารกรุงไทยกับธนาคารทหารไทย สืบเนื่องจากที่มีผู้ ถือหุ้นถามในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นของธนาคารทหารไทยวา่ สว่นของ ING Bank N.V. ที่มาซือ้หุ้นธนาคารทหารไทยมีข้อตกลงที่จะต้องมา
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ซือ้หุ้นธนาคารจากกระทรวงการคลงัอีกร้อยละ 26.5 ก็ไม่ได้ค าตอบว่าเป็นอย่างไร แต่การรวมธนาคารขนาดเล็กและ
ธนาคารขนาดใหญ่อาจมีประโยชน์จากที่ธนาคารขนาดใหญ่จะมหีนว่ยงานท่ีมสีามารถดแูลลกูค้าที่มธีุรกิจเฉพาะด้านได้ 
อยา่งเช่น บริษัทหนึง่ที่เคยพบข้อมลู ท าเร่ืองพลงังานทดแทนด้านโซลาร์เซลล์และกงัหนัพดัลมที่ประเทศญ่ีปุ่ น ต้องย้าย
จากธนาคารขนาดเล็กไปใช้บริการธนาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ด้วยธนาคารขนาดเล็กไม่มีทีมงานที่เข้าใจธุรกิจของ
ลกูค้า จนตอ่มาบริษัทนัน้เติบโตและท าการซือ้หุ้นคืนเป็นหลกัพนัล้านบาท เนื่องจากจะให้ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นรายย่อย
ด้วยการจ่ายเงินปันผลได้เพิ่มมากขึน้  

 

 

นอกจากนีไ้มม่ีผู้ เสนอเร่ืองอื่นใดเข้าสูก่ารพิจารณา ประธานที่ประชมุจึงกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา    16.52    นาฬิกา 

ลงช่ือ              นายบันเทิง  ตันติวิท            ประธานท่ีประชมุ 
 (               นายบนัเทิง  ตนัติวิท               ) 

ลงช่ือ           นายภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง          ผู้จดบนัทกึการประชมุ 
 (             นายภาณพุนัธุ์  ตวงทอง           ) 
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หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคณุสมบตัิตาม
กฎหมายและประกาศทางการที่เก่ียวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ  ตามกระบวนการสรรหาอยา่งครบถ้วน 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อไป 

ช่ือ - นามสกุล นายบันเทงิ ตันติวิท 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

อายุ 74 ปี  

สัญชาติ 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 

 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
- หลกัสตูรการพฒันามาตรฐานงานตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ปี 2560 
(Anti-Corruption for Executives) 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 30 ตลุาคม 2523 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 38 ปี 6 เดือน 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จ านวน 1 แหง่ 

 - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 7 แหง่ 

 - กรรมการ บริษัท แหลมไทร วิลเล็จ จ ากดั 

 - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิง้ จ ากดั 

 - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 

 - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากดั 

 - กรรมการ บริษัท บี.วี. โฮลดิง้ จ ากดั 

 
- กรรมการ บริษัท ดีบกุ จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์มม่ิง จ ากดั 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 



   เอกสารแนบ 2 
 

หน้าที่ 36 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ของบริษัทฯ 

- ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 

ประสบการณ์การท างาน - กรรมการ และที่ปรึกษา บริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน) 

 - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

 - ประธานกรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จ ากดั 

 - ที่ปรึกษา บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไมมี่ 

สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2561 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 11 ครัง้  จาก 12  ครัง้ 
 



   เอกสารแนบ 2 
 

หน้าที่ 37 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อไป 

 ช่ือ - นามสกุล นายวิชิต ญาณอมร 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

 ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภบิาล 
และกรรมการก ากบัความเสี่ยง* 

  อายุ 72 ปี  

สัญชาติ ไทย 

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

 
- พาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาสถิติ (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 - ประกาศนียบตัร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 3/2559 

 
- 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 

 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

 
- หลกัสตูรการพฒันามาตรฐานงานตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ปี 2560 

(Anti-Corruption for Executives) 

 - หลกัสตูร Block Chain Technology ปี 2561 

 ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 - หลกัสตูร Thailand Sustainable Banking 2018 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 - สมัมนา IT Future for Listed Company ครัง้ที่ 3/2560 

 - สมัมนา IT Future for Capital Market ครัง้ที่ 2/2561 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 25 กุมภาพนัธ์ 2558 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 4 ปี 2 เดือน 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จ านวน 3 แหง่ 

 
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
บริษัท เน็ตเบย์ จ ากดั (มหาชน) 

 - ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 

 - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 



   เอกสารแนบ 2 
 

หน้าที่ 38 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 3 แหง่ 

 - กรรมการ บริษัท อมรชีวิน จ ากดั 

 - กรรมการ บริษัท เดอะแกรนด์ ยบูี จ ากดั 

 - กรรมการ บริษัท นวทวีป จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ - ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 

ประสบการณ์การท างาน - ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 - กรรมการ บริษัท อตุสาหกรรมอาหารสตัว์ไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
- อนกุรรมการ คณะอนกุรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุม่กระทรวง 
ด้านความมัน่คงและการตา่งประเทศ 

 - กรรมการ บริษัท เอเซิร์ทส์ จ ากดั 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไมมี่ 

สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2561 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครัง้ จาก 12  ครัง้ 

 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล    6 ครัง้ จาก   7  ครัง้ 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง* 12 ครัง้ จาก 12  ครัง้ 

หมายเหตุ * คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการก ากบัความเสี่ยง มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2562 



   เอกสารแนบ 2 
 

หน้าที่ 39 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อไป 

 ช่ือ - นามสกุล นายปริญญา หอมเอนก 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัความเสี่ยง 

อายุ 49 ปี  

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - วิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู 

 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 217/2559 

 International Information System Security Certification Consortium  

 - Certified Information System Security Professional (CISSP) 

 ISACA 

 - Certified Information System Auditor (CISA) 

 - Certified in the Governance of Enterprise IT 

 Association of Certified Fraud Examiners 

 - Certified Fraud Examiner (CFE) 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 23 พฤศจิกายน 2561 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 5 เดือน 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี่ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 6 แหง่ 

 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติค จ ากดั 

 - วิทยากร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 - กรรมการ และเลขานกุาร สมาคมความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศ (TISA) 

 - ที่ปรึกษา บริษัท บญุรอดเทรดดิง้ จ ากดั 

 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ไซเบอร์ตรอน จ ากดั 

 - ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชัน่นลั เซ็นเตอร์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมมี่ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 

ประสบการณ์การท างาน - กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

 - กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอซิส โปรเฟสชัน่นลั เซ็นเตอร์ จ ากดั 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไมมี่ 

สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

  



   เอกสารแนบ 2 
 

หน้าที่ 40 

การเข้าร่วมประชุมปี 2561 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 2 ครัง้ จาก  2  ครัง้ 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครัง้ จาก  1  ครัง้ 

หมายเหตุ 1. ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้แตว่นัที่ 23 พฤศจิกายน 2561 
2. ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการก ากบัความเสี่ยง มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   เอกสารแนบ 2 
 

หน้าที่ 41 

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระต้องไมมี่ธุรกิจ หรือสว่นร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกบับริษัทอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระ
ของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติที่เข้มกว่าประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวนัที่ 30 กันยายน 2559 รวมถึงประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 10/2561 เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงิน ลงวนัที่ 22 พฤษภาคม 2561 ซึง่สรุปได้ดงันี ้

1. ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  
หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย  (ข้อนีท้างบริษัทฯ  
ได้ก าหนดนิยามและคณุสมบตัิเข้มกวา่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ก าหนดไมเ่กินร้อยละ 1) 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคุม 
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง  
และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ มีอ านาจควบคมุ
ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมข องบริษัทฯ  
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี
ก่อนวนัแตง่ตัง้ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็น 
ผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย
กวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ที่เก่ีย วข้องกับ 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้าง
หุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  
หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลกัษณะอ่ืนใด  
ที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระทกุคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ โดยไมค่ านึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เก่ียวกับทรัพย์สินหรือต าแหน่ง
หน้าที่ และไมต่กอยูภ่ายใต้อิทธิพลของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด รวมถึงไมมี่สถานการณ์ใดที่จะมาบีบบงัคบัให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึง
จะเป็น 
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 ช่ือผู้สอบบัญชี และส านักงานสอบบัญชี 

1. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499  และ/หรือ 
2. นางสาวรัตนา  จาละ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734  และ/หรือ 
3. นางสาววรรณวไิล  เพชรสร้าง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

แหง่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

 ข้อมูลประวัตโิดยสังเขปของผู้สอบบัญชี จ านวน 3 คน มีดังนี ้

 
ช่ือ :  นางสาวสมใจ  คณุปสตุ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 

อายุ :  48 ปี 

วุฒกิารศกึษา :  บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน : หุ้นส่วน 

ประสบการณ์การตรวจสอบ : - บริษัท ราชธานี ลิสซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 

 - บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 - ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท เมืองไทย ลิสซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 - ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

  

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
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ช่ือ :   นางสาวรัตนา  จาละ 
    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 

อายุ :   53 ปี 

วุฒกิารศกึษา :   บญัชีมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน : หุ้นส่วน 

ประสบการณ์การตรวจสอบ : - บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 
ช่ือ :   นางสาววรรณวไิล  เพชรสร้าง 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

อายุ :   47 ปี 

วุฒกิารศกึษา :   บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน : หุ้นส่วน 

ประสบการณ์การตรวจสอบ : - ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 - ธนาคารมิซูโฮ จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 
 - บริษัท สคบิ เซอร์วสิ จ ากดั 
 - บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
 - บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 
 - บริษัท เนชัน่แนล ลีซซิง่ จ ากดั 

- บริษัท ทบัละม ุรีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จ ากดั 
- บริษัท ไม้ขาว รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จ ากดั 
- บริษัท สตัหีบ ดีเวลลอปเม้นท์ส จ ากดั 
- บริษัท แม่พิมพ์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จ ากดั 
- บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 
- ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 
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 ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 
ส าหรับงบการเงินปี 2562 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562  

เป็นจ านวนเงิน 950,000 บาท ซึง่จ านวนเงินเทา่กบัคา่สอบบญัชีในปี 2561  

 ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 
บริษัทฯ ไม่มีคา่บริการอ่ืนท่ีจ่ายให้กบัผู้สอบบญัชี 

 ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ ไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวและมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็
ตอ่งบการเงิน 

 จ านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ 
ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ ทัง้ 3 คน ได้รับแตง่ตัง้และมีจ านวนปีท่ีสอบบญัชี ดงันี ้

รายนาม ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 
1. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ปี 2558 - ปี 2560 และ 

ปี 2561 
- 
1 

2. นางสาวรัตนา  จาละ ปี 2546 - ปี 2553 และ 
ปี 2556 - ปี 2560 

5 
5 

3. นางสาววรรณวไิล  เพชรสร้าง ปี 2561 - 

 การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 
ผู้สอบบญัชีบริษัท ส านกังาน  อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ  

ตา่ง ๆ ของบริษัทในกลุ่มธนชาตเป็นอย่างดี ผลงานท่ีผ่านมามีคณุภาพและเช่ือถือได้ รวมทัง้มีการให้ค าปรึกษาท่ีดีตลอดมา จึงมีมติ
ให้เสนอผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 การอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 
 ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอจะต้องได้รับความเหน็ชอบจาก ธปท. ซึง่ ธปท. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 

 
1. การมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จดัท าหนงัสือมอบฉนัทะ ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ 3 แบบ ดงันี  ้

 แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปท่ีง่ายไม่ซับซ้อน แบบมอบฉันทะนีเ้ป็นการมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ  
ลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉนัทะได้ทกุประการตามที่ผู้ รับมอบฉนัทะเห็นสมควร 

 แบบ ข. เป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะอย่างละเอียดและชัดเจน ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกท่ีจะระบุให้  
ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ทกุประการตามท่ีผู้ รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือระบุ
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉนัทะก าหนดแยกเป็นแตล่ะวาระอย่างชดัเจนในหนงัสือมอบฉนัทะก็ได้ 

 แบบ ค. เป็นแบบท่ีก าหนดส าหรับผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย 
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นต้องการใช้  
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลด ได้ท่ีเวบ็ไซต์ : www.thanachart.co.th 

โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะให้
กรรมการบริษัทฯ (ตามรายช่ือกรรมการท่ีบริษัทฯ ก าหนด) ให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้นแทน ดงันี ้

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ 
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมจัดท าเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามท่ีระบุในหวัข้อ  “3. ผู้เข้าร่วมประชุม
จะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปน้ีในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)" 

- ผู้ รับมอบฉันทะต้องน าหนังสือมอบฉันทะไปย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะจะ  
เข้าประชมุ 

 

 

 

 

 

 

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

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง อายุ ท่ีอยู่ 

1. นางศริิเพ็ญ  สีตสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) 

70 เลขท่ี 377 ถนนจรัญสนิทวงศ์  
แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 10600 

2. นายธีรพจน์  วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ) 

65 เลขท่ี 249 ซอยโรจนา ถนนสขุมุวทิ 21 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

3. นายสมเจตน์  หมู่ศริิเลิศ กรรมการบริหาร กรรมการก ากบัความเส่ียง
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
(กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

62 เลขท่ี 93/84 ซอยเพชรเกษม 7 
ถนนเพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
10600 

กรรมการดงัรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนในทกุวาระท่ีเสนอยกเว้นวาระท่ี 5 พิจารณา
อนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2562 และอนมุตัิเงินบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561 

- ในการมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัทฯ สามารถระบช่ืุอกรรมการบริษัทฯ ทัง้ 3 คนได้ โดยโปรดระบุช่ือและรายละเอียดของ
กรรมการบริษัทฯ เรียงล าดบัตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากในกรณีท่ีกรรมการในล าดบัท่ี 1 ท่ีผู้ ถือหุ้ นได้เลือกไว้ 
ไม่สามาถเข้าประชมุได้ กรรมการทา่นท่ีเข้าประชมุได้ 1 คน (ตามล าดับถดัไปท่ีผู้ ถือหุ้นได้เลือกไว้) จะเป็นผู้ รับมอบฉันทะ 
เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทนทา่นได้ 

- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ พร้อมจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
กับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามท่ีระบุในหัวข้อ “3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปน้ีใน 

การลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี) ”  โดยใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับท่ีแนบมาพร้อมนี ้ ปิดผนึกส่ง 
ทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ มายัง“ส านักเลขานุการองค์กร” ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายใน 
วันที่ 17 เมษายน 2562) 

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเข้าประชุม 

 บริษัทฯ มีเจ้าหน้าท่ีรองรับการตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน โดยจะเร่ิมตรวจ  
ความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะก่อนเร่ิมการประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง และจะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 12.00 นาฬิกา 
เป็นต้นไป  ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ 

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ตามขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุและแผนท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว 

 ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  โดยจะใช้
ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน  ดงันัน้ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ  โปรดน าหนังสือ
มอบฉันทะซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่บริษัทฯ จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม 
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัอากรแสตมป์ไว้ ณ จุดตรวจหนังสือมอบฉันทะ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกกรณีท่ีหนงัสือมอบฉนัทะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ 
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3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดงัต่อไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีมาประชุมด้วยตนเอง  ให้ติดต่อจุดลงทะเบียน และย่ืนเอกสารท่ีมีบาร์โค้ดพร้อมแสดงเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงาน
ราชการออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน  บตัรประจ าตวัข้าราชการ  
ใบขบัข่ีหรือหนงัสือเดนิทาง และหากมีการเปล่ียน ช่ือ-สกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

1.2 กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ 
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าว เชิญประชุม  ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 

และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
ข) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น ซึ่งลงนามรับรอง

ส าเนาถกูต้อง โดยผู้มอบฉนัทะ (ผู้ ถือหุ้น) 
ค) เอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ  1.1 พร้อมส าเนาเอกสารดังกล่าวของผู้ รับมอบฉันทะ  

ซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบุิคคล 

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม  ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อ งครบถ้วน 
และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

ข) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดง
ให้เหน็วา่ผู้แทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้ แทนนิติบุคคลท่ีลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 
ซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคล 

ง) เอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 พร้อมส าเนาเอกสารดงักล่าวของผู้ รับมอบฉันทะ  ซึง่ลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชมุซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือซึง่เป็นนิติบุคคล
ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่  
หรือโดยผู้ มีอ านาจตามกฎหมายของประเทศท่ีนิติบุคคลตัง้อยู่ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล 
ผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนนิตบิคุคล และเง่ือนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 

ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย  และให้ผู้ แทน 
นิตบิคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
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4. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 

 การออกเสียงลงคะแนน 

(1) ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง ทัง้หุ้นบริุมสิทธิและหุ้นสามญั 

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
โปรดยกมือขึน้ 

 หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง  ให้ผู้ ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง 
และลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีน าบตัรลงคะแนน
ของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดท่ีมิได้ลงลายมือช่ือในบัตร 
หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ส่วนผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่ยกมือในท่ีประชุมจะถือว่ามีมติให้อนุมัติตามท่ี  
ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

 หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามท่ีประธานฯ 
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้ท าเคร่ืองหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะ  
ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงประการใด ซึง่บริษัทฯ ได้บนัทึกคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดงักล่าวนัน้  
ในการลงมตใินแตล่ะวาระไว้ด้วยแล้ว 

 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
ดงักล่าวเว้นแตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

(3) ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ 
ผู้ ถือหุ้ นตามท่ีผู้ ถือหุ้ นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริษัทฯ จะน าการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้ ถือหุ้ นระบุไว้ใน  
หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวไปบนัทกึรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะ ไม่ต้องไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีกและน าคะแนนเสียง 
ท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้มารวมกบัการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ 

(4) ในการเลือกตัง้กรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน
รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดก็ได้ตามท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้ นต้อง  
ออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตาม (1) ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ แต่เพ่ือความ
โปร่งใส บริษัทฯ จัดให้มีการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะมีบัตรลงคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบุคคล ไม่มีบัตร
ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 การนับผลการลงคะแนน 

1. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด ในการนบัคะแนนเสียง 

2. การนบัผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุม และของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่ 
ผู้ รับมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะท่ีผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วย  
และงดออกเสียง  มาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุในแตล่ะวาระ ทัง้นี ้คะแนนท่ีเหลือถือวา่ลงมตเิหน็ด้วย 

3. ประธานฯ จะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
สิน้สดุลง โดยรายงานจ านวนเสียงท่ีเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

4. ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียงชีข้าดได้  แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
ก็ตาม 
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มาด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารแสดงตนและหนงัสือมอบฉนัทะ 

รับบตัรลงคะแนน 

กรณีท่ีมีผู้ ต้องการลงมต ิ“ไม่เหน็ด้วย” หรือ “งด
ออกเสียง” ในวาระใด ให้กรอกบตัรลงคะแนน
พร้อมลงลายมือช่ือและยกมือในวาระนัน้ ๆ 

จดุตรวจเอกสารส าหรับผู้ รับมอบฉันทะ 

ตรวจเอกสารแสดงตนและตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 14.00 นาฬิกา) 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนและ 
สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนน 

ตอ่ท่ีประชมุ 

ผู้ รับมอบฉนัทะ 

แสดงเอกสารแสดงตน 

เข้าห้องประชมุ 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 

 

โต๊ะลงทะเบียน  

 

  

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั  

ผู้ถือหุ้น 

จดุลงทะเบียน  (เร่ิมเวลา 12.00 นาฬิกา) 
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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การโอนหุ้น 

ข้อ 14. ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชัว่คราว แต่จะไม่เกิน 21 วนั ก่อนวนัประชุม
โดยจะประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่ และส านกังานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัเร่ิมงดรับ
ลงทะเบียนการโอน 

ข้อ 15. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว  เพ่ือก าหนดสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น  เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล 
สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็นต้น 

กรรมการ 

ข้อ 16. กรรมการของบริษัทจะมีจ านวนเทา่ใด ให้เป็นไปตามที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด  แตต้่องไม่น้อยกวา่ 5 คน 

 กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้  แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด ต้องเป็นผู้ มีถิ่นท่ีอยู่ ใน
ราชอาณาจกัร 

ข้อ 17. การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระท าโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้ ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
(2) ในการเลือกตัง้กรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน  หรือคราวละหลายคน 

รวมกนัเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดก็ได้ตามแต่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้นต้อง
ออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตาม (1) ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียง
ชีข้าด 

ข้อ 18. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการขณะนัน้พ้นจากต าแหน่ง  ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะ
พ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบง่ได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จ านวนท่ีใกล้เคียงกนัแตไ่ม่เกิน 1 ใน 3 

 หลงัจากวนัท่ีข้อบงัคบัฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบั  การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึง่ในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ให้ใช้วิธีจบัฉลาก 
ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ พ้นจากต าแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ใน
ต าแหน่งมานานเทา่ ๆ กนั เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนัน้  ให้กรรมการดงักล่าวพ้นจาก
ต าแหน่งโดยใช้วธีิจบัฉลาก 

 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตดุงักล่าวอาจได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 23. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั  เบีย้ประชุม  บ าเหน็จ  โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอ่ืนตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา  ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ 
และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง 
และสวสัดกิารตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลือกตัง้ เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะได้รับ
คา่ตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 30. คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารและในจ านวนนีใ้ห้กรรมการ
คนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีควบคมุดแูลกิจการของบริษัทตามมีคณะกรรมการมอบหมาย และ
ให้กรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง และให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนได้
ตามที่เหน็สมควร 
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 กรรมการบริหาร  และ/หรือ  กรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ให้อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน  และ/หรือ 
บ าเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนด  แต่ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการดังกล่าวในอันท่ีจะได้รับ
คา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนตามข้อบงัคบันีใ้นฐานะกรรมการ 

 ให้คณะกรรมการบริหารจดัให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามท่ีจะเห็นสมควรและให้น าข้อ 27. ข้อ 28. และ ข้อ 29. มาใช้บงัคบัโดย
อนโุลม 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชี 
ของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากนี ้ให้เรียกวา่การประชมุวสิามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้ตามท่ีเหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท า
หนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้
เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย 

ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้น 
คนอ่ืน ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคส่ี ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็น
ท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อ 36 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 33. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอย่างน้อย 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) อนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) อนมุตัจิดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัท 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี  วนั  เวลา  ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้
ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองนัน้ ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องตามสมควรและจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น  และนายทะเบียน
พร้อมกบัเอกสารท่ีเก่ียวข้องไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนั
ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั 

ข้อ 35. ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแทนกนัก็ได้  โดยท าเป็นหนงัสือ
ตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด และให้ผู้ รับมอบฉนัทะย่ืนตอ่ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุม
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าประชมุ 
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ข้อ 36. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดแล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น 
ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบ
เป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ ถ้าการนัน้ได้ประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป แต่ถ้าการประชุมนัน้มิใช่
การเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  
ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี
ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่ม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 38. ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) 
และให้การประชมุด าเนินไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม  เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระ 

ข้อ 39. การวินิจฉัยชีข้าดหรือลงมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้  
จะกระท าด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
เป็นเสียงชีข้าดได้แม้วา่จะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม 

 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ   ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักล่าว 
เว้นแตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 42. ให้บริษัทท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน พร้อมกับจัดให้มีผู้ สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองปีละ 2 ครัง้   ครัง้แรกส าหรับ 
งวดเวลา 6 เดือนแรกของปีสิน้สุดเพียงวันท่ี 30 มิถุนายน  และครัง้ท่ีสองส าหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปีสิน้สุดเพียง  
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับงวดระยะเวลาสิน้สุดเพียงวนัท่ี 31 ธันวาคม  ให้คณะกรรมการน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญ
ประจ าปีในปีถดัไป 

ข้อ 43. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุ
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนท่ีกฎหมายก าหนด 

ข้อ 44. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้ผู้ ถือหุ้น  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก็ได้ 
ถ้าบริษัทยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้หรือได้จดทะเบียนเพิ่มทนุไว้แล้ว 

ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว  ในเม่ือเหน็วา่บริษัทมีผลก าไรพอและสมควรท่ีจะท า
เช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวลัเฉพาะกาลแก่กรรมการ ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนด  เม่ือปรากฏว่างบดุล 
และบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับงวดระยะเวลาสิน้สุดเพียงวนัท่ี 30 มิถุนายน ผ่านการรับรองของผู้สอบบญัชีแล้ว และบริษัทมี
ก าไรพอและสมควรท่ีจะท าเช่นนัน้ 

 เงินก าไรส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลท่ีจ่ายตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือเหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  (ถ้ามี) 
ให้จดัสรรเป็นเงินส ารองตา่ง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจดัสรรเป็นทนุส ารองเพ่ือเป็นเงินกองทนุของบริษัท
ตอ่ไป 
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ข้อ 46. การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมตแิล้วแตก่รณี 

ข้อ 48. ผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลักฐานใด ๆ ท่ีเก่ียวกับรายได้  รายจ่าย  ทรัพย์สิน และหนีส้ินของบริษัท 
และมีหน้าท่ีเข้าร่วมและชีแ้จงให้ความเห็นในการประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน  
และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทแตไ่ม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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แผนที่โรงแรม ด ิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเลค็ช่ัน โฮเทล 

 
แผนท่ีและการเดินทางไปสถานที่จัดประชุม 

ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์  ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61  

ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพัท์ 0-2650-8800 โทรสาร 0-2650-8500-1 

 
 

1. เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS) ลงสถานีเพลนิจิต และสามารถเดินผา่นทางอาคารมหาทนุ พลาซา่ 

2. เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง 

- ผา่นถนนวิทย ุ รถโดยสารประจ าทาง สาย 62 สาย 17 สาย 13 

 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 62 สาย 76 

- ผา่นถนนเพลนิจิต รถโดยสารประจ าทาง สาย  2  สาย 25 สาย 40 

 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 40 สาย 48 สาย 508 สาย 511 

 

 

 

 

SCAN QR CODE แผนท่ีโรงแรม 
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เส้นทางหนีไฟ 
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               แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
                                                       Proxy Form B                         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

                                                        (Duty Stamp 20 Baht) 
  

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น       เขียนท่ี                                                                            .  
Shareholder’s Registration No.      Written at 
  
        วนัท่ี         เดือน               พ.ศ.                           ,     
        Date        Month              Year 
 
 
(1)         ขา้พเจา้  
              I/We         
              อยูบ่า้นเลขท่ี         สญัชาติ     
              Address          Nationality    
    
 
 
 
 
(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  

being a shareholder of  Thanachart Capital Public Company Limited (“the Company”) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  ดงัน้ี 
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: 
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 preferred share shares and are entitled to vote equal to votes 

 
 

(3)  ขอมอบฉันทะให้  (ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ของบริษทัฯ ได้ โดยมีข้อมูลแสดงในหนังสือ 
บอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director or  Executive Director of  the Company of whose details are in of  Notice of  the 2019 AGM.) 

 1.  ช่ือ (Name)                                                                                               อาย ุ(age)           ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing at)   

                                                                                                                                                                                                                    หรือ (or)  

 2.  ช่ือ (Name)                                                                                               อาย ุ(age)           ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing at)   

                                                                                                                                                                                                                    หรือ (or)  

 3.  ช่ือ (Name)                                                                                               อาย ุ(age)           ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing at)   

                                                                                                                                                                                                                                  ,  
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 
ในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขท่ี 61 
ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 24 April 2019 at  
14:00 hours, at Athenee Crystall Hall, 3rd floor, The Athenee Hotel a Luxury Collection Hotel, Bangkok, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 
10330 or on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed. 

 

 
  
 

เพือ่ความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
โปรดน าหนังสือมอบฉันทะซ่ึงพมิพ์บาร์โค้ด  มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่งทะเบียนในวนัประชุมด้วย 

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

 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
Item 1 To approve the Minutes of 2018 Annual Meeting of Shareholders 
 

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

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain  

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
                   
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2561 
Item 2 To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company’s business operations in 2018 
 
เสนอเพือ่ทราบไม่มีการลงมติ 
For acknowledgement without approval 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
Item 3 To approve the statements of financial position and the statements of comprehensive income for the year ended 31 December  

2018 

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

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
  เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

 Approve   Disapprove     Abstain         

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

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และจ่ายเงนิปันผล 
Item 4 To approve the appropriation of the profit for 2018 performance and the dividend payment 

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

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

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain         

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

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 และอนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 

Item 5 To approve the remuneration of the Board of Directors and standing committees for 2019 as well as the performance allowance 
for the Board of Directors for 2018 performance  

วาระที่ 5.1 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 
Item 5.1 To approve the payment of remunerations for the directors and members of standing committees in 2019 

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

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

  เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 5.2 พจิารณาอนุมัติเงนิบ าเหน็จกรรมการบริษทัฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
Item 5.2 To approve the performance allowance for the Board of Directors for 2018 performance 

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

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

  เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
............................................................................................................................................ .............................................................................................. 

วาระที่ 6 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Item 6 To consider the election of directors replacing those retiring by rotation  

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

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

 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
 To elect Directors as a whole 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove        Abstain  

 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  To elect each Director individually 

6.1 นายบนัเทิง ตนัติวิท  
 Mr. Banterng Tantivit 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove          Abstain  

6.2 นายวิชิต ญาณอมร 
 Mr. Vichit Yanamorn 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain      

6.3 นายปริญญา หอมเอนก 
 Mr. Prinya Hom-anek 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain      
 
..................................................................................................................................... ..................................................................................................... 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
Item 7 To consider the appointment of the auditor and determine the audit fees for 2019 

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

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

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

............................................................................................................................. .............................................................................................................  
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วาระที่ 8 เร่ืองอืน่  ๆ (ถ้ามี) 
Item 8 Other business (if any) 

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

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

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain  

                   
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
 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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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. 

  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
วา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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. 
 

 

 ลงช่ือ/Signed                                 ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 
                                           (                               ) 

 ลงช่ือ/Signed                 ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                           (                               ) 

 ลงช่ือ/Signed                 ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                           (                               ) 

 ลงช่ือ/Signed                 ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                           (                               ) 
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หมายเหตุ / Notes: 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 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.  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารในการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุม โดยศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมในค าช้ีแจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขา้
ประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ในหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 2562 
Participants are required to present the following documents for registration prior to attending the meeting. Please see the additional information in the Notice of 
2019 Annual General Meeting of Shareholders under the subject of Clarifications on Proxy Appointment, Registration and Evidence for Attending and Voting. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 14:00 นาฬิกา ณ หอ้งแอทธินี คริสตลั ฮอลล ์ชั้น 3  
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเลค็ชัน่ โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019 on 24 April 2019 at 14:00 hours, at Athenee Crystall 
Hall, 3rd floor, The Athenee Hotel a Luxury Collection Hotel, Bangkok, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 or 
on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed. 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  
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 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  
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วาระท่ี     เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ         
Agenda  Re : Election of Directors (continued) 

 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
        Approve          Disapprove  Abstain  

 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove  Abstain   

 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove  Abstain   
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