


 
 
 

 
 

 

 ก าหนดการที่เกี่ยวข้อง 

 รับตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะ เวลา 11.30 นาฬิกา เป็นต้นไป 

 รับลงทะเบียนการร่วมประชุม เวลา 12.00 นาฬิกา  จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 

 รับอาหาร เวลา 12.00 นาฬิกา - 14.00 นาฬิกา  

 รับของที่ระลกึ เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป (กรณีของทีร่ะลึกไม่พอ จะจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่อไป) 

       การมอบฉันทะ 

  ผู้ถอืหุ้น 1 ราย (รวมทุกทะเบยีนผู้ถอืหุ้น) 

 มอบฉนัทะให้กบัผู้ รับมอบฉนัทะคนใดคนหนึง่เพื่อเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ 

 มอบฉนัทะในจ านวนหุ้นท่ีถือทัง้หมดไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นเพื่อมอบฉนัทะได้ 

ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

โปรดศึกษาเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และจดัเตรียมเอกสารประกอบโดยครบถว้นสมบูรณ์ เพือ่การใช้สิทธิของผูถื้อหุน้  

การถอืหุ้นบริษัทฯ 

ด้วยบริษัทฯ เป็นบริษัทแมข่องกลุม่ธุรกิจทางการเงิน โดยการอนญุาตของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) จึงมีข้อจ ากดั
การซือ้หรือมีหุ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุม่ธนชาต ตามพระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน ประกาศและหนงัสือของ ธปท . 
ซึง่บริษัทฯ ได้เปิดเผยเกณฑ์ที่เก่ียวข้องไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ผู้ ถือหุ้นจึงควรศกึษาเกณฑ์ดงักลา่ว เพื่อรักษาไว้ซึง่สทิธิใน
การถือหุ้นโดยครบถ้วน   
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หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ที่ ธช.สลอ. 017/2560 วนัท่ี 17  มีนาคม 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2560 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการ บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัจนัทร์ที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติให้
เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัพุธที่  5  เมษายน  2560  เวลา 14:00 นาฬิกา ณ ห้องรอยลั ออคิด บอลรูม ชัน้ 2  
รอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี
ระเบียบวาระ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทฯ จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวนัองัคารที่ 5 เมษายน 2559 และได้จดัท ารายงาน
การประชมุ สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายในเวลาที่ก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 19 เมษายน 2559 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ให้ผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบบั
ดงักลา่ว 

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1   

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกจิการในรอบปี 2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(1) ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 
พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียด 
ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2559 (ในรูปแบบแผ่นซีดี) ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมหนงัสือบอกกลา่ว
เชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว ซึง่ได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบดังรายละเอียด           
ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อ 33(2) และข้อ 42 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุ ณ วันสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัทฯ เสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยต้องจดั
ให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับ 
ปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 
ทัง้นี ้งบการเงินดงักลา่วได้ผา่นการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ 
รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับดงักล่าวได้รวมไว้ในรายงานประจ าปี 
2559 (ในรูปแบบแผ่นซีดี) พร้อมนีไ้ด้แนบสรุปงบการเงิน พร้อมค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 สง่มาพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงนิก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 และจ่ายเงนิปันผล 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 33(3) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีจะต้องพิจารณาอนมุตัิการ
จดัสรรเงินก าไร และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กับข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ข้อ 43 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ มีทนุส ารองคิดเป็นร้อยละ 10 ครบถ้วนตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจดัสรรเงินก าไรสทุธิดงักลา่วไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย
และข้อบงัคบัอีกแตอ่ยา่งใด 

ทัง้นี ้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผล              
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้
จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ มีก าไรสทุธิประจ าปี 
2559 จากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน  1,659,316,893.07 บาท และจาก 
ผลการด าเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมจ านวน  6,012,724,760.05 บาท และยงัมี
ก าไรสะสมจ านวนหนึ่ง บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณา  
จ่ายเงินปันผลโดยค านงึถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาวรวมถึงความเพียงพอ
ของเงินกองทนุ 
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 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ที่ 9/2559 เมื่อวนัที่ 26 กนัยายน 2559 ได้มีมติให้จ่ายเงิน 
ปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท ซึง่จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 21 ตลุาคม 2559 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจาก 
 บริษัทฯ มีทนุส ารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้ นละ 0.80 บาท เป็นจ านวนเงินที่อนุมัติจ่าย 
932,103,762.40 บาท ซึง่จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 21 ตลุาคม 2559  

3. เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามัญและผู้ ถือหุ้น
บุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท เป็นจ านวนเงินที่อนุมัติจ่าย 1,398,155,643.60 บาท ซึ่งการ
จ่ายเงินปันผลครัง้นี ้เมื่อรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นจ านวน
เงินที่อนุมตัิจ่าย 932,103,762.40 บาท รวมเป็นจ านวนเงินปันผลที่อนุมตัิจ่ายของปี 2559 ทัง้สิน้  
ในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 2,330,259,406.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 140.43 ของ
ก าไรสทุธิปี 2559 จากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 38.76 จากผลการ
ด าเนินงานสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม (จ านวนเงินปันผลที่แสดงมีฐานการค านวณจาก
จ านวนหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิรวม  1,165,129,703 หุ้น ซึ่งจ านวนหุ้นที่จ่ายปันผลดงักลา่วได้หกั
จ านวนหุ้นสามญัที่บริษัทฯ ซือ้คืนและยงัมิได้จ าหนา่ยจ านวน 41,350,000 หุ้น ตามโครงการซือ้หุ้นคืน 
เมื่อวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัท่ี 9 สงิหาคม 2558) 

  โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือ 
 ผู้ ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 20 เมษายน 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผล 
 ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 

 ทัง้นี ้เงินที่จ่ายปันผลน ามาจากก าไรสะสมที่เสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคล
 ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามวิธีการค านวณที่ก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร 

 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึง 
 ผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทนุ 

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
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วาระที่ 5 รับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย  พิจารณาอนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการ
บริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 และขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ 
ชุดย่อย ประจ าปี 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
ตา่ง ๆ อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ของกรรมการท่ีต้องปฏิบตัิ ให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึ่งบริษัทฯ 
ต้องสรรหากรรมการท่ีมีประสบการณ์ และมีคณุสมบตัิเหมาะสม รวมทัง้มีนโยบายที่จะก าหนดคา่ตอบแทน
ของกรรมการแต่ละคนที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนใน
อตุสาหกรรมเดียวกนัพร้อมกบัมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทกุปีเพื่อเป็นการปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ทัง้นี ้ได้ก าหนดให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนส าหรับ
การด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

ส าหรับปี 2560 คณะกรรมสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนจ่ายแก่
กรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน และมีมติ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาปรับรูปแบบการเสนอขออนมุตัิค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และ
คา่ตอบแทนจ่ายแก่กรรมการชดุยอ่ย เสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณา ดงันี ้

1. รับทราบรายงานคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ในปี 2559 และอตัราคา่ตอบแทน
 ในปัจจบุนัให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

2. พิจารณาอนุมตัิเงินบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอตัราร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนุมตัิจ่ายให้แก่         
 ผู้ ถือหุ้น  คิดเป็นเงินจ านวน  23,302,594.06 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจดัสรร 

3. พิจาณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ดงันี ้

อตัราคา่ตอบแทนที่เสนอขออนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
   (หน่วย: บาท) 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

 (รายเดือน: คน) 
ค่าเบีย้ประชุม  
(ต่อครัง้: คน) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน 100,000 50,000 
(เทา่กบัท่ีจา่ยในปัจจบุนั) กรรมการ 50,000 25,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ประธาน 60,000 30,000 
 กรรมการ 40,000 20,000 
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(หน่วย: บาท) 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

 (รายเดือน: คน) 
ค่าเบีย้ประชุม  
(ต่อครัง้: คน) 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด-  ประธาน 30,000 20,000 
คา่ตอบแทน กรรมการ 20,000 15,000 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  ประธาน 30,000 30,000 
(เทา่กบัท่ีจา่ยในปัจจบุนั) กรรมการ 20,000 20,000 

หมายเหตุ     1.  คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ่ายให้แก่กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเทา่นัน้ 
 2.  เม่ือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัแิล้ว จะมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป  

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17-18 
ก าหนดไว้ว่า การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทฯ ให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยในการประชุมสามญั
ประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการขณะนัน้พ้นจากต าแหนง่ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะ
พ้นจากต าแหนง่ไมอ่าจแบง่ได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียงกนัแต่ไม่เกิน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการ
ซึง่อยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ พ้นจากต าแหนง่ หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่นต าแหนง่มานาน
เท่า ๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักล่าว  
พ้นจากต าแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตัง้  
ให้กลบัเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

 ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 9 คน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญ  
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 จ านวน 3 คน โดยกรรมการท่ีอยูใ่นวาระนานท่ีสดุ 3 คน ท่ีออกตามวาระมีดงันี ้

1.  1. นายศภุเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ - 
  บริหารความเสีย่ง และกรรมการผู้จดัการใหญ่ (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

2.  2. นางศิริเพ็ญ สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
  (กรรมการอิสระ) 

3.  3. นายธีรพจน์ วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
  (กรรมการอิสระ) 
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โดยตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(4) ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีจะต้องเลือกตัง้
กรรมการบริษัทฯ  แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพื่อเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม
2559 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นก าหนดเวลาดงักลา่วแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบคุคลเข้ามา ดงันัน้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติส าหรับตนเอง) โดย 
การเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาตามนโยบาย และแนวทาง  
การสรรหาที่ก าหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคณุสมบตัิตามกฎหมายและประกาศทางการที่เก่ียวข้อง ตลอดจนความรู้ 
ความสามารถที่เหมาะสมในการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ตามกระบวนการสรรหาอย่าง
ครบถ้วน และได้พิจารณาถึงการปฏิบตัิหน้าที่ในช่วงการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ 
ชุดย่อยที่ผ่านมา เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระ กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป ดงันี ้

1. นายศภุเดช พนูพิพฒัน์ 

2. นางศิริเพ็ญ สตีสวุรรณ 

3. นายธีรพจน์ วชัราภยั 

ส าหรับนางศิริเพ็ญ สตีสวุรรณ  กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกนัเป็นเวลา 16 ปี 11 เดือน 
(นบัถึงเดือนการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560) และหากได้รับต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะด ารงต าแหน่งกรรมการต่อเนื่องจ านวน 19 ปี 11 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่านางศิริเพ็ญ สีตสวุรรณ เป็น
บคุคลที่มีคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเต็มที่มาโดยตลอด อีกทัง้ยงัให้ความเห็น
โดยยงัคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทส าคญัในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะต าแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรท่ีจะเสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้เป็นกรรมการตอ่ไป 

ซึง่ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการแตง่ตัง้ทัง้ 3 คน เป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

ทัง้นี ้เมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติเลือกตัง้แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กรรมการทัง้ 3 คน ด ารง
ต าแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ยตามเดิมตอ่ไปด้วยจนกวา่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเปลีย่นแปลง 

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 33(5) ก าหนด 
ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี 

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ดงันี ้

1. พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยให้ 

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

ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 
โดยผู้ สอบบญัชีทัง้ 3 คน ที่เสนอมีรายช่ือปรากฏเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ ธนาคาร 
แหง่ประเทศไทยก าหนด ซึง่ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

2. พิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 900,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบญัชี 
 ในปี 2559 

 

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล นอกจากวาระท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 แล้ว บริษัทฯ 
ได้ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยายน 2559 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2559 แต่ปรากฏว่า
เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้ นเสนอเร่ืองเป็นวาระการประชุมเข้ามาแต่อย่างใด 
อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ ถือหุ้นจะเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมพิจารณาในเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน
หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ ก็จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมายซึง่บญัญตัิไว้ในพระราชบญัญตัิบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 วา่ “เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ถือหุ้น
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้” 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

เห็นควรให้เปิดวาระนีไ้ว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ โดยไม่มีการ     
ลงมติ แต่หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมายตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ท่ีกลา่วข้างต้น 
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จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะโปรดน าหนงัสือมอบฉนัทะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนใน 
วนัประชุมแต่หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมลูในหนงัสอืมอบฉนัทะของทา่นพร้อมแนบหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบ
มาพร้อมนี ้สง่กลบัมายงับริษัทฯ ก่อนวนัประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันที่  30 มีนาคม 2560) จกัขอบพระคุณ
เป็นอยา่งยิ่ง 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสยีงลงคะแนนในวนัท่ี 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวม
รายช่ือผู้ ถือหุ้นตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 225 โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 15 มีนาคม 2560  

 

อนึ่ง  ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้าที่ เ ก่ียวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั ง้นี ม้ายัง เลขานุการบริษัททางอี เมล
panupan@thanachart.co.th หรือทางไปรษณีย์มาที่ ส านกัเลขานุการองค์กร บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 17 เลขที่ 444 
อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่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 2560 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 ท่ี www.thanachart.co.th ตัง้แตว่นัท่ี 3 มีนาคม 2560 
2. บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ตัง้แต่เวลา 12:00 นาฬิกา เป็นต้นไป และมีอาหารรับรองผู้ เข้าร่วมประชุม
 ระหวา่งเวลา 12:00 นาฬิกา ถงึเวลา 14:00 นาฬิกา 
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2559 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดในเว็บไซต์บริษัทฯ (www.thanachart.co.th) 

หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” 
 

ส านักเลขานุการองค์กร 
นายภาณพุนัธุ์  ตวงทอง  โทร. 0-2217-8082  
นางสาวมนาพนัธ์  ปลอดภยั โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3012 
นางประไพพกัตร์  ชมุพลวงศ์  โทร. 0-2217-8000 ตอ่ 3008-3011 
 

mailto:panupan@thanachart.co.th
http://www.thanachart.co.th/
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 
บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

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

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา 
 

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

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

 กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

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

กรรมการบริหารความเสี่ยง   และกรรมการผู้ จัดการใหญ่  
(กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

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

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

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

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

7. นางสาวสวุรรณภา สวุรรณประทีป กรรมการ  รองประธานกรรมการบริหาร  และรองประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ง  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

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

เอกสารประกอบการพิจารณา 

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

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

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

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

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

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

 ในระหวา่งการประชมุแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่มีประเด็นชีแ้จงหรือค าถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุ
เพื่อให้ผู้จดบนัทกึการประชมุ ได้บนัทกึรายงานการประชมุได้ถกูต้อง 

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

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

 ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอด าเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน 
เมื่อการรวมคะแนนเป็นท่ีเรียบร้อยก็จะกลบัมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป 

หลงัจากการชีแ้จงดงักล่าวข้างต้น ประธานที่ประชุมจึงขอเข้าสูก่ารพิจารณาตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ 
ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 

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

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดงักลา่ว ประธานที่ประชุมจึง
เสนอให้ที่ประชมุลงมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

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

ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดงันี ้

 เห็นด้วยจ านวน  632,730,456 เสยีง 

 ไมเ่ห็นด้วยจ านวน      0 เสยีง 

 งดออกเสยีงจ านวน        111,600 เสยีง 

 บตัรเสยีจ านวน            2,000 เสยีง 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2558 

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

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

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

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

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

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

เหตกุารณ์ส าคญัของกลุ่มธนชาตในปี 2558 

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

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

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

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

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

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

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้

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

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

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

ในการพิจารณางบการเงินมีประเด็นส าคญัทีจ่ะขอชี้แจงดงัต่อไปนี้ 

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

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

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

รายการทีส่ าคญัในปี 2558 

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

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

การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

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

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

ดา้นหนีสิ้น 

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

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

การพิจารณางบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

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

1. รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 

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

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

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

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

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

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

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

3. ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ ๆ 

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

4. ค่าใช้จ่ายหนีสู้ญ หนีส้งสยัจะสูญและขาดทนุจากการดอ้ยค่า 

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

5. ภาษีเงินได ้

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

จากการประสานความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพของทุกบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนชาต 
ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทย่อยทุกบริษัท มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมัน่คง ผลการด าเนินงานปี 2558 
ของบริษัทย่อยทีส่ าคญั ดงัแสดงหนา้จอ 

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

บริษัทย่อย 
สดัส่วนการถือหุน้ 
ทางตรง/ทางออ้ม 

(ร้อยละ) 

ก าไรสทุธิส าหรบัปี 
 

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

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

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

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

ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  627,178,383 เสยีง 

 ไมเ่ห็นด้วยจ านวน       0 เสยีง 

 งดออกเสยีงจ านวน      7,976,950 เสยีง 

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 และจ่ายเงนิปันผล 

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

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

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

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

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

จากนัน้ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / 
แสดงความคิดเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

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

เห็นด้วยจ านวน  635,183,591 เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                400 เสยีง 

งดออกเสยีงจ านวน             6,000 เสยีง 

บตัรเสยีจ านวน             2,000 เสยีง 

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

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

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณธีรพจน์  วัชราภัย  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้

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

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

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

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

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

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

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

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

รายละเอียดของการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการจากผลการด าเนินงานปี 2556 ถึง ปี 2558 ปรากฏใน
หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุหน้าที่ 36 

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

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

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

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

ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  580,915,502 เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน    54,262,496 เสยีง 

งดออกเสยีงจ านวน         126,798 เสยีง 

บตัรเสยีจ านวน             2,000 เสยีง 

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

เห็นด้วยจ านวน  635,112,788 เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน           83,150 เสยีง 

งดออกเสยีงจ านวน           88,858 เสยีง 

บตัรเสยีจ านวน           22,000 เสยีง 

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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

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

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

1. นายบนัเทิง  ตนัติวิท ประธานกรรมการ  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

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

3. นายสมเกียรติ  ศขุเทวา กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  (กรรมการอิสระ) 

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

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

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

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

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

ในวาระนีเ้พื่อความโปร่งใสในการลงมติจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติแยกเป็นรายบคุคล โดยให้ใช้บตัรที่ระบ ุ
วาระท่ี 6.1 ถึงวาระท่ี 6.3 ทีร่ะบช่ืุอกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

6.1 นายบนัเทิง  ตนัติวิท 
6.2 นายวิชิต  ญาณอมร 
6.3 นายสมเกียรติ  ศขุเทวา 

จากนัน้ คุณธีรพจน์  วัชราภัย ได้เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านที่ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว 
กลบัเข้าที่ประชมุเพื่อด าเนินการในวาระตอ่ไป 

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

มีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยให้แตง่ตัง้บคุคลที่คณะกรรมการเสนอช่ือทัง้ 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยแยกการ
ลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคลจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของที่ประชมุ ดงันี ้

ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นายบันเทิง  ตันติวิท  มีดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  571,963,455 เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน    62,214,557 เสยีง 

งดออกเสยีงจ านวน      1,280,608 เสยีง 

บตัรเสยีจ านวน             2,000 เสยีง 

ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นายวิชิต  ญาณอมร  มีดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  569,404,585 เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน    64,770,957 เสยีง 

งดออกเสยีงจ านวน      1,283,078 เสยีง 

บตัรเสยีจ านวน             2,000 เสยีง 
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ผลการลงมติวาระที่ 6.3 นายสมเกียรติ  ศุขเทวา  มีดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  615,270,502 เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน    18,857,800 เสยีง 

งดออกเสยีงจ านวน      1,322,308 เสยีง 

บตัรเสยีจ านวน           10,010 เสยีง 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตัง้
บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอช่ือทัง้ 3 ทา่น เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น า
เสนอในวาระนี ้

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

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

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 โดยก าหนดคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 900,000 บาท 

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

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

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

Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถอืหุ้น) : 

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

ประธานที่ประชุม : 

กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับความเห็น โดยกรณีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ก็ไมเ่กิน 5 ปี อยูแ่ล้ว 

หลงัจากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

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

ผลการลงมติในวาระที่ 7 มีดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  609,430,917 เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน    14,147,357 เสยีง 

งดออกเสยีงจ านวน    12,089,458 เสยีง 

บตัรเสยีจ านวน             2,000 เสยีง 

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

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

และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 900,000 บาท 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

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

ผู้ถอืหุ้น : 

สอบถามความคืบหน้ากรณีที่ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย (สโกเทียแบงก์) จะขายหุ้นของธนาคารธนชาต 
และผลกระทบกรณีดงักลา่ว 
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ประธานที่ประชุม : 

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

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

ผู้ถอืหุ้น : 

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

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ : 

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

คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถอืหุ้น) : 

อยากทราบว่า ปีนีม้ีแผนด าเนินธุรกิจอย่างไรบ้าง เนื่องจากการส่งออกไม่ดี อตัราการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจก็ไมด่ี อตัราการจองรถในงานมอเตอร์โชว์ก็ต ่ากวา่ปีที่ผา่นมา รวมถึงธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ประกาศลดอตัราดอกเบีย้อ้างอิงด้านสนิเช่ือด้วย โดยไมอ่ยากให้เพิ่มคา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากลกูค้า 

 



เอกสารแนบ 1 
-ฉบบัร่าง- 

 

หน้าที่ 26 

ประธานที่ประชุม : 

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

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ : 

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

คุณปรีชา จินตนานนท์ (ผู้ถอืหุ้น และอาสาสมัครสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : 

1. ขอชมเชยที่กลุม่ธนชาตทีไ่ด้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ต้านการทจุริต (CAC) ทัง้นี ้ไมท่ราบวา่มีแผนท่ีจะขยายไปยงัคูค้่าหรือไม่ 

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

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ : 

เร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในส่วนของคู่ค้า จะค่อย ๆ ศึกษา และเมื่อเห็นว่าถึงจุดที่พร้อม 
จะคอ่ย ๆ ขยบัตอ่ไป 

คุณอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล : 

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

ผู้ถอืหุ้น : 

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

คงจะตัง้ส ารองเพิ่มบางส่วนและรับรู้เป็นก าไรในส่วนที่เหลืออยู่ที่ธนาคารธนชาต ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ 
มีผลก าไรด้วย ก็อาจเป็นไปได้ที่จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสว่นนัน้ 

Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถอืหุ้น) : 

ขอเรียนเสนอความเห็น ดงันี ้

1. Interbank and Money Market ด้านหนีส้ินที่มีต้นทุนต ่ามีค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ด้านสนิทรัพย์ ซึง่เป็นสิง่ที่นา่ช่ืนชม 

2. Cash Flow ด้านการลงทนุ ชีใ้ห้เห็นว่าธนาคารธนชาตได้ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่มีคณุภาพและมีการ
เติบโต 

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

4. การจดัสรรเงินบ าเหน็จกรรมการ ควรให้เป็นไปตามก าไรสทุธิหรือการจ่ายเงินปันผล อนัใดอนัหนึ่ง  
ที่สงูกวา่ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที่ได้เต็มความสามารถ 

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

6. ควรจดัให้มี Roadshows และ Newsletters เพื่อเพิ่มปริมาณการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ 

7. Global Financial และ Treasury Center ควรศึกษาด้านนีด้้วย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับธนาคาร 
ธนชาตอีกทางหนึง่ 

ประธานที่ประชุม : 

กลา่วขอบคณุ และขอรับข้อเสนอแนะและความเห็นไว้ 
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นอกจากนีไ้มม่ีผู้ เสนอเร่ืองอื่นใดเข้าสูก่ารพิจารณา ประธานที่ประชมุจึงกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา    16.17    นาฬิกา 

ลงช่ือ              นายบันเทิง  ตันติวิท            ประธานท่ีประชมุ 
 (               นายบนัเทิง  ตนัติวิท               ) 

ลงช่ือ           นายภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง          ผู้จดบนัทกึการประชมุ 
 (             นายภาณพุนัธุ์  ตวงทอง           ) 
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เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 และจ่ายเงนิปันผล 
 

 

  

 

 

ผลการด าเนินงานประจ าปี ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ก าไรสทุธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  (ล้านบาท) 1,659 2,194 1,653  

ก าไรสทุธิ (งบการเงินรวม) (ล้านบาท) 6,013 5,436 5,120 

จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผล  (หุ้น)    
- จ านวนหุ้นท่ีอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดคร่ึงปีแรก  1,165,129,703 (1)  1,165,129,703   1,206,479,703 

-  จ านวนหุ้นท่ีอนมุตัิจ่ายเงินปันผลงวดคร่ึงปีหลงั   1,165,129,703 (1) 1,165,129,703    1,206,479,703 

ก าไรตอ่หุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท) 1.42 1.86 1.37  

อตัราเงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายระหว่างกาลงวดคร่ึงปีแรก  (บาท) 0.80 (2) 0.70  0.60 

อตัราเงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายงวดคร่ึงปีหลงั  (บาท) 1.20 (3) 1.10 1.00 

รวมจ านวนเงินปันผลตอ่หุ้น  (บาท) 2.00 1.80 1.60 

รวมจ านวนเงินปันผลท่ีอนมุตัิจ่าย  (ล้านบาท) 2,330 2,097 1,930 

สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  (ร้อยละ) 140.43 95.60 116.81  

สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานส่วนท่ีเป็น 
   ของบริษัทฯ (งบการเงินรวม)  (ร้อยละ)  

 
38.76 

 
38.58 

 
37.70  

หมายเหตุ 
(1) ค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิทัง้หมดรวม 1,206,479,703 หุ้น หกัด้วยจ านวนหุ้นที่บริษัทฯ ซือ้คืนรวมจ านวน 41,350,000 หุ้น    
(2) เป็นอตัราเงินปันผลตอ่หุ้น ที่จ่ายระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 
(3) เป็นอตัราเงินปันผลต่อหุ้น ที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาในการประชุมครัง้นี  ้ หากได้รับอนุมตัิจากที่ประชุม 

บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดย วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2560 และ
ก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560   

การจ่ายเงินปันผลในครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  ซึ่งจะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นใน
ระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทนุ  

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2557 - 2559 
 



เอกสารแนบ 3 

หน้าที่ 30 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 5 รับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย พจิารณาอนุมัติเงนิบ าเหน็จ
กรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 และขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และ
กรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 

 

 
 

1. หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ    
ชดุยอ่ย โดยกลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการตา่ง ๆ บทบาทความรับผิดชอบและเปรียบเทียบอ้างอิง
จากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทฯ 
ซึง่จะด าเนินการเป็นประจ าทกุปี  เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. ค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย 

ตารางที่ 1 จ านวนคา่ตอบแทนรวมทีจ่่ายในปี 2559 
(หน่วย: บาท) 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ จ านวนเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทฯ (1) 8,762,068.97 
คณะกรรมการตรวจสอบ 2,295,000.00 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  696,000.00 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  920,000.00 
ค่าตอบแทนรวม (2) 12,673,068.97 

หมายเหตุ (1)  ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2559 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ ไม่เกิน   
11,000,000 บาทตอ่ปี (ไม่รวมคา่ตอบแทนกรรมการชดุย่อยและไม่รวมเงินบ าเหน็จ)  

 (2) คา่ตอบแทนท่ีแสดงเป็นคา่ตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุม (ไม่รวมเงินบ าเหน็จกรรมการ) รายละเอียด
คา่ตอบแทนรายบคุคลปรากฏในรายงานประจ าปี 2559   

ตารางที่ 2 อตัราคา่ตอบแทนที่จา่ยในปี 2559 จนถึงปัจจบุนั 
   (หน่วย: บาท) 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 
 (รายเดือน : คน) 

ค่าเบีย้ประชุม  
(ต่อครัง้ : คน) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน 100,000 50,000 
 กรรมการ 50,000 25,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ประธาน 50,000 25,000 
 กรรมการ 30,000 20,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ประธาน ไมม่ี 50,000 
 กรรมการ ไมม่ี 33,000 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประธาน 30,000 30,000 
 กรรมการ 20,000 20,000 

หมายเหตุ    คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ่ายให้แก่กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเท่านัน้ 



เอกสารแนบ 3 

หน้าที่ 31 

ตารางที่ 3 อตัราคา่ตอบแทนที่เสนอขออนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
   (หน่วย: บาท) 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

 (รายเดือน: คน) 
ค่าเบีย้ประชุม  
(ต่อครัง้: คน) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน 100,000 50,000 
(เทา่กบัที่จา่ยในปัจจบุนั) กรรมการ 50,000 25,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ประธาน 60,000 30,000 
 กรรมการ 40,000 20,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ประธาน 30,000 20,000 
 กรรมการ 20,000 15,000 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   ประธาน 30,000 30,000 
(เทา่กบัที่จา่ยในปัจจบุนั) กรรมการ 20,000 20,000 

หมายเหตุ     1.  คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ่ายให้แก่กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเทา่นัน้ 
  2.  เม่ือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัแิล้ว จะมีผลตัง้แต ่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 

 
3. การอนุมตัิเงนิบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2536 เมื่อวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2536 ได้มีมติอนมุตัิ
นโยบายการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการในอตัราร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนมุตัิจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น 

 
 

 (หน่วย: บาท) 

รายการ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

เงินบ าเหน็จที่จา่ย 23,302,594.06* 20,972,334.65 19,303,675.25 

หมายเหตุ * เป็นจ านวนเงินบ าเหน็จท่ีเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาในการประชมุครัง้นี ้  

การจัดสรรเงินบ าเหน็จให้แก่กรรมการบริษัทฯ สมควรจัดสรรให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ท าให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 1,659,316,893.07 บาท และเสนอ
ขออนมุตัิจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่อนมุตัิจ่าย 2,330,259,406.00 บาท 
จึงเห็นสมควรเสนอผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ เป็นเงินจ านวนร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนมุตัิ
จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น (เป็นอตัราเดียวกบัเงินบ าเหน็จที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2557-2558 
ดงัตารางข้างต้น) คิดเป็นเงินบ าเหน็จรวม 23,302,594.06 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจดัสรร
จ่ายแก่กรรมการตอ่ไป 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงนิบ าเหน็จแก่กรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 - 2559 



 เอกสารแนบ 4 
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หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ    

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคณุสมบตัิตาม
กฎหมายและประกาศทางการที่เก่ียวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการก ากบัดแูลการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ  ตามกระบวนการสรรหาอยา่งครบถ้วน 

ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตัง้กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปทัง้ 3  คน มีดังนี ้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ – นามสกุล นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

  ต าแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

  อายุ 67 ปี  

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Science, University of Wisconsin, USA 
- พาณิชยศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555 
- ประกาศนียบตัร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555 
- ประกาศนียบตัร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555 
- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547 

 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
- หลกัสตูร “Anti Corruption for Executives” รุ่น 1/2557 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 8/2552 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 23 พฤษภาคม 2526 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 33 ปี 11 เดือน  

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี  
จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- รองประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการบ ริหาร  และประธานกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 6  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตีส์้ อินเวสเม้นท์ ไพรเวท จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท ไทย รอยลั ออคิด เรียล เอซเทท จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิง้ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
- รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการคดัสรรประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 

ประสบการณ์การท างาน - รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตีส์้ อินเวสเม้นท์ ไพรเวท จ ากดั 
- รองประธานกรรมการ บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) 
- รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จ ากดั 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 
- ที่ปรึกษา บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไมมี่ 

สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครัง้  จาก 12 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้  จาก 12 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 ครัง้  จาก 12 ครัง้ 

 



 เอกสารแนบ 4 

หน้าที่ 34 

 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ – นามสกุล นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ  

ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

อายุ 69 ปี  

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Business Administration, Wichita State University, Kansas, USA 
- พาณิชยศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553 
- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550 
- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
- หลกัสตูร “Anti Corruption for Executives” รุ่น 1/2557 
Singapore Institute of Directors 
- Attendance for course LCD - Module 1: Listed Company Director Essentials-

Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director 
Ought to Know  

- Attendance for course LCD - Module 2: Audit Committee Essentials 
- Attendance for course LCD - Module 4: Nominating Committee Essentials 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 23 พฤษภาคม 2543 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 16 ปี 11 เดือน  

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  
Fraser and Neave, Limited (Singapore) 

- ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ โซลาริส จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมมี่ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 

 

ประสบการณ์การท างาน - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน Frasers Centrepoint  
Limited (Singapore) 

- กรรมการสรรหา และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไมมี่  

สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 



 เอกสารแนบ 4 

หน้าที่ 35 

 

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครัง้ จาก 12 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 15 ครัง้ จาก 15 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   6 ครัง้ จาก   6 ครัง้ 

 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ - นามสกุล นายธีรพจน์ วัชราภัย 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 64 ปี  

สัญชาติ ไทย 
 

วุฒิการศึกษา - Master of Business Administration, Boston University, USA 
- B.A in Economics and Commerce, University of Melbourne, Australia 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557 
- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 19/2557 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
- หลกัสตูร “Anti Corruption for Executives” รุ่น 1/2557 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 3 เมษายน 2557  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 3 ปี   

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี่การด ารงต าแหน่ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท ย.ูเอส.พี.เอ็น. จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท ย.ูวี.เอส.พี. จ ากดั 
- กรรมการผู้จดัการ บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมมี่ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 

ประสบการณ์การท างาน - กรรมการ บริษัท ธน ุฌานา จ ากดั 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไมมี่  

สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 10 ครัง้  จาก 12 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 15 ครัง้  จาก 15 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน    6 ครัง้  จาก  6 ครัง้ 
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หน้าที่ 36 

 

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับบริษัทอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดย
อิสระของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคณุสมบตัิที่เข้มกว่าประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาต
และการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่ลงวนัที่ 30 กันยายน 2559 รวมถึงประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบนั
การเงิน ลงวนัที่ 9 กรกฎาคม 2552 ซึง่สรุปได้ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย  (ข้อนีท้างบริษัทฯ ได้ก าหนด
นิยามและคณุสมบตัิเข้มกวา่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ก าหนดไมเ่กินร้อยละ 1) 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็น บิดา มารดา คู่สมรส  
พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ มีอ านาจควบคมุ
ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และ
ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อน
วนัแตง่ตัง้ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่
เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว
ไมน้่องกวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ที่เก่ียวข้องกับ  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ธุรกิจหรือสว่นร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระ ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่
ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เก่ียวกับทรัพย์สินหรือ
ต าแหน่งหน้าที่ และไมต่กอยูภ่ายใต้อิทธิพลของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด รวมถึงไมมี่สถานการณ์ใดที่จะมาบีบบงัคบัให้ไมส่ามารถแสดงความเห็นได้
ตามที่พงึจะเป็น 
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 ช่ือผู้สอบบัญชี และส านักงานสอบบัญชี 

1. นางสาวรัตนา  จาละ         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734  และ/หรือ 

2. นางสาวสมใจ คณุปสตุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499  และ/หรือ 

3. นางสาวรัชดา ยงสวสัดิว์าณิชย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951  
 
แหง่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

 ข้อมูลประวัตโิดยสังเขปของผู้สอบบัญชี  จ านวน 3 คน มีดังนี ้

ช่ือ :   นางสาวรัตนา  จาละ 
    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 

อายุ :   51 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) 
- บริษัท เมืองไทย ลิสซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 
  

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 
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ช่ือ :  นางสาวสมใจ คณุปสตุ   

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 

อายุ :  45 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) 
- บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท สินมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 
ช่ือ :   นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ์วาณิชย์ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951 

อายุ :   45 ปี 
วุฒกิารศกึษา :   บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
   วทิยาศาสตร์มหาบณัฑติด้านการเงิน 
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน : หุ้นส่วน 

ประสบการณ์การตรวจสอบ : - บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท หลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท ไทยรีประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
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 ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 
ส าหรับงบการเงินปี 2560  บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560  

เป็นจ านวนเงิน 900,000 บาท  ซึง่จ านวนเงินเทา่กบัคา่สอบบญัชีในปี 2559 

 ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 
บริษัทฯ ไม่มีคา่บริการอ่ืนท่ีจ่ายให้กบัผู้สอบบญัชี 

 ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ ไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวและมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็
ตอ่งบการเงิน 

 จ านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ 
ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ ทัง้ 3 คน ได้รับแตง่ตัง้และมีจ านวนปีท่ีสอบบญัชี ดงันี ้ 

             รายนาม ได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 

1. นางสาวรัตนา  จาละ   ปี 2546 - ปี 2553 และ 5 

    ปี 2556 - ปี 2559 4 

2. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ  ปี 2558 - ปี 2559 - 

3. นางสาวรัชดา   ยงสวสัดิว์าณิชย์  ปี 2559 - 

 การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 
ผู้สอบบญัชีบริษัท ส านกังาน  อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

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

ต่าง ๆ ของบริษัทในกลุ่มธนชาตเป็นอย่างดี รวมทัง้ผลงานท่ีผ่านมามีคุณภาพและเช่ือถือได้ จึงมีมติให้เสนอผู้ สอบบัญชีของ   
บริษัท 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 2560 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 

1. การมอบฉันทะ 

 บริษัทฯ ได้จดัท าหนงัสือมอบฉนัทะ ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ 3 แบบ ดงันี ้

 แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไปท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน แบบมอบฉันทะนีเ้ป็นการมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉนัทะได้ทกุประการตามที่ผู้ รับมอบฉนัทะเห็นสมควร  

 แบบ ข. เป็นแบบท่ีก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะอย่างละเอียดและชดัเจน ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกท่ีจะระบุให้
ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ทกุประการตามท่ีผู้ รับมอบฉันทะเห็นสมควร  หรือ
ระบใุห้ผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉนัทะก าหนดแยกเป็นแตล่ะวาระอย่างชดัเจนในหนงัสือมอบฉนัทะก็ได้ 

 แบบ ค. เป็นแบบท่ีก าหนดส าหรับผู้ ถือหุ้ นซึ่ง เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน  (Custodian)                 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. มาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชมุ และในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการใช้หนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ 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 รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 - ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมจัดท าเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามท่ีระบุในหัวข้อ  “3.ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดง
เอกสารดังต่อไปน้ีในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)”  

 - ผู้ รับมอบฉันทะต้องน าหนงัสือมอบฉันทะไปย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะจะเข้า
ประชมุ 

  

  

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

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง อายุ ท่ีอยู่ 

1. นายสมเกียรต ิศขุเทวา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 

73 เลขท่ี 3/97 ซอยพหลโยธิน 30  
ถนนพหลโยธิน แขวงจนัทรเกษม  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

2. นายวชิิต ญาณอมร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการท่ี
ไม่เป็นผู้บริหาร) 

71 เลขท่ี 92/3 หมู่ท่ี 3 ซอยอารีย์สมัพนัธ์ 1 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

3. นางสาวสวุรรณภา สวุรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร และรอง
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
(กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

72 เลขท่ี 29/2 ซอยพร้อมศรี แขวงคลอง
ตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
10600 

กรรมการดงัรายนามข้างต้นมีส่วนได้เสียในวาระคา่ตอบแทนกรรมการ 

 - ในการมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ สามารถระบุช่ือกรรมการบริษัทฯ ทัง้ 3 คนได้ โดยโปรดระบุช่ือและรายละเอียด
ของกรรมการบริษัทฯ เรียงล าดบัตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น  เน่ืองจากในกรณีท่ีกรรมการในล าดบัท่ี 1 ท่ีผู้ ถือหุ้นได้เลือกไว้ ไม่สามารถ
เข้าประชุมได้ กรรมการท่านท่ีเข้าประชุมได้ 1 คน (ตามล าดบัถดัไปท่ีผู้ ถือหุ้นได้เลือกไว้) จะเป็นผู้ รับมอบฉันทะ เพ่ือเข้าประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทนทา่นได้ 

 - ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ พร้อมจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
กบัการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามท่ีระบุในหวัข้อ “3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปน้ีในการลงทะเบียนก่อน

เข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)”   โดยใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับท่ีแนบมาพร้อมนี ้ปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ ท่ี  “ส านกัเลขานกุาร
องค์กร” ก่อนวนัประชมุ (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันท่ี 30 มีนาคม 2560)   

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเข้าประชุม 

 บริษัทฯ มีเจ้าหน้าท่ีรองรับการตรวจสอบหนงัสือมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน โดยจะเร่ิมตรวจความ
สมบรูณ์ของหนงัสือมอบฉนัทะก่อนเร่ิมการประชุมมากกว่า 2 ชัว่โมง  และจะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป 
ณ ห้องรอยัล ออคิด  บอลรูม ชัน้ 2 รอยัล  ออคิด  เชอราตนั โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขท่ี 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงส่ีพระยา        
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุและแผนท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว 

 ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 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 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี) 

 1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
 1.1 กรณีมาประชุมด้วยตนเอง ให้ติดต่อจุดลงทะเบียน และย่ืนเอกสารท่ีมีบาร์โค้ดพร้อมแสดงเอกสารแสดงตนท่ี

หน่วยงานราชการออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัข่ี 
หรือหนงัสือเดนิทาง และหากมีการเปล่ียน ช่ือ-สกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 
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 1.2 กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ 
 ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึง่ได้กรอกข้อมลูถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 ข) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น ซึ่งลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มอบฉนัทะ (ผู้ ถือหุ้น) 
 ค) เอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 พร้อมส าเนาเอกสารดงักล่าวของผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่ง      
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ  

 2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบุิคคล 
 ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม  ซึง่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ   

ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 ข) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความ

แสดงให้เหน็วา่ผู้แทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
 ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้ แทนนิติบุคคลท่ีลงนามในหนังสือมอบฉันทะ     

ซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้แทนนิตบิคุคล 
 ง) เอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 พร้อมส าเนาเอกสารดงักล่าวของผู้ รับมอบฉันทะ ซึง่ลงนาม

รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

 3. ผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
 ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนุโลมกับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็น          
นิตบิคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัน้ อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่
หรือโดยผู้ มีอ านาจตามกฎหมายของประเทศท่ีนิตบิคุคลตัง้อยู่ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุคคล ผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือ
แทนนิตบิคุคล และเง่ือนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 

ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย  และให้ผู้ แทน    
นิตบิคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

4. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 

 การออกเสียงลงคะแนน 

(1)  ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง ทัง้หุ้นบริุมสิทธิและหุ้นสามญั 
(2)  การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรด   

ยกมือขึน้ 
o หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นบนัทึกการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  และ      

ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีน าบตัรลงคะแนนของ   
ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนบัคะแนนเสียง โดยบตัรลงคะแนนใดท่ีมิได้ลงลายมือช่ือในบตัร หรือลงมติ
มากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบตัรเสีย ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ยกมือในท่ีประชุมจะถือว่ามีมติให้อนมุัติตามท่ีประธานฯ เสนอให้   
ท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิ

o หากไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดยกมือไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง ถือวา่ท่ีประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์ให้อนมุตัิตามท่ีประธานฯ เสนอ
ให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิเว้นแตก่รณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้ท าเคร่ืองหมายในหนงัสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติไม่เห็น
ด้วยหรืองดออกเสียงประการใด ซึง่บริษัทฯ ได้บนัทกึคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดงักล่าวนัน้ในการลงมติ    
ในแตล่ะวาระไว้ด้วยแล้ว 
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o ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่ท่ีประชมุจะลงมต ิผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักล่าว 
เว้นแตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

(3)  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทนและให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น
ตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนัน้ บริษัทฯ จะน าการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้ ถื อหุ้นระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ
ดงักล่าวไปบนัทกึรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะท่ีผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ รับมอบฉันทะ ไม่ต้องไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก และน าคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นระบุไว้มา
รวมกบัการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ  

(4)  ในการเลือกตัง้กรรมการ อาจใช้วธีิออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกนั
เป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดก็ได้ตามท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสีย งด้วย
คะแนนท่ีมีตาม (1) ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

 การนับผลการลงคะแนน 
1.  บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด ในการนบัคะแนนเสียง 
2.  การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุม และของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่  

ผู้ รับมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ บนัทกึไว้ล่วงหน้าในขณะท่ีผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม   ท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออก
เสียง มาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุในแตล่ะวาระ ทัง้นี ้คะแนนท่ีเหลือถือวา่ลงมตเิหน็ด้วย 

3.  ประธานฯ  จะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
สิน้สดุลง โดยรายงานจ านวนเสียงท่ีเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

4.  ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชีข้าดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
ก็ตาม 
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มาด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารแสดงตนและหนงัสือมอบฉนัทะ 

รับบตัรลงคะแนน 

กรณีท่ีมีผู้ ต้องการลงมต ิ“ไม่เหน็ด้วย” หรือ “งด
ออกเสียง” ในวาระนัน้ ๆ ให้กรอกบตัรลงคะแนน

พร้อมลงลายมือช่ือและยกมือ 

จดุตรวจเอกสารส าหรับผู้ รับมอบฉันทะ 

ตรวจเอกสารส่วนบคุคลและตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 14.00 นาฬิกา) 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนและ 
สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนน 
ตอ่ท่ีประชมุ 

ผู้ รับมอบฉนัทะ 

แสดงเอกสารส่วนบคุคล 

เข้าห้องประชมุ 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 

 

โต๊ะลงทะเบียน  
 
  

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั  

ผู้ถือหุ้น 

จดุลงทะเบียน  (เร่ิมเวลา 12.00 นาฬิกา) 



หน้าที่ 45 

 

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

การโอนหุ้น 

ข้อ 14. ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่ละครัง้  บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้ นไว้เป็นการชั่วคราว   แต่จะไม่เกิน 21วัน             
ก่อนวนัประชุม โดยจะประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาทกุแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วนั 
ก่อนวนัเร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอน 

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

กรรมการ 

ข้อ 16. กรรมการของบริษัทจะมีจ านวนเทา่ใด ให้เป็นไปตามที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด แตต้่องไม่น้อยกวา่ 5 คน 

 กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด ต้องเป็นผู้ มีถิ่นท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัร 

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

รวมกนัเป็นคณะ หรือด้วยวธีิการอ่ืนใดก็ได้ตามแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเหน็สมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้นต้อง
ออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตาม (1) ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3)  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมเป็น             
ผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 18. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการขณะนัน้พ้นจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการท่ี
จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบง่ได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จ านวนท่ีใกล้เคียงกนัแตไ่ม่เกิน 1 ใน 3 

หลงัจากวนัท่ีข้อบงัคบัฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบั การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ให้ใช้วิธีจับ
ฉลาก ส่วนในปีตอ่ ๆ ไป ให้กรรมการซึง่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ พ้นจากต าแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่
ในต าแหน่งมานานเทา่ ๆ กนั เป็นจ านวนมากกวา่จ านวนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักล่าวพ้น
จากต าแหน่งโดยใช้วธีิจบัฉลาก 

กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตดุงักล่าวอาจได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

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

ความในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะได้รับ
คา่ตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 30. คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารและในจ านวนนีใ้ห้
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการ
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มอบหมาย และให้กรรมการผู้ จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง และให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้
คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนได้ตามที่เหน็สมควร 

กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ให้อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และ/หรือ 
บ าเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนด แต่ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการดังกล่าวในอันท่ีจะได้รับ
คา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนตามข้อบงัคบันีใ้นฐานะกรรมการ 

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

การประชุมผู้ถือหุ้น 

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

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญั  เม่ือใดก็ได้ตามที่เหน็สมควร  

ผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่มี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว
ด้วย  

ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

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

ข้อ 34. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม โดยระบุให้ชดัเจนว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองนัน้ ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้น  และ            
นายทะเบียนพร้อมกับเอกสารท่ีเก่ียวข้องไม่น้อยกว่า  7 วนัก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพ์ตดิตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั 

ข้อ 35. ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยท าเป็น
หนังสือตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด และให้ผู้ รับมอบฉันทะย่ืนต่อประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งประธานกรรมการก าหนด         
ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าประชมุ 

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น  (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า     
กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดแล้วแตจ่ านวนใดจะน้อยกวา่กนั และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ ถ้าการนัน้ได้ประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป แต่ถ้าการประชุมนัน้
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มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 
วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 38. ประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม  
(ถ้ามี) และให้การประชุมด าเนินไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระ 

ข้อ 39. การวนิิจฉยัชีข้าดหรือลงมตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน  และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้
จะกระท าด้วยวธีิใดให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
เป็นเสียงชีข้าดได้แม้วา่จะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม 

ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ  ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักล่าว
เว้นแตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 42. ให้บริษัทท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ พร้อมกบัจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบและรับรองปีละ 2 ครัง้ ครัง้แรกส าหรับงวด
เวลา 6 เดือนแรกของปีสิน้สดุเพียงวนัท่ี 30 มิถนุายน และครัง้ที่สองส าหรับงวดเวลา 6 เดือนหลงัของปีสิน้สดุเพียงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับงวดระยะเวลาสิน้สดุเพียงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ให้คณะกรรมการน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญั
ประจ าปีในปีถดัไป 

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกวา่จ านวนท่ีกฎหมายก าหนด 

ข้อ 44.  บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วน   โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้ผู้ ถือหุ้น   โดยความเหน็ชอบของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
ก็ได้ ถ้าบริษัทยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามท่ีจดทะเบียนไว้หรือได้จดทะเบียนเพิ่มทนุไว้แล้ว 

ข้อ 45.  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเหน็ว่าบริษัทมีผลก าไรพอและสมควรท่ีจะ
ท าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวลัเฉพาะกาลแก่กรรมการ ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนดเม่ือปรากฏว่างบดุล
และบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรับงวดระยะเวลาสิน้สุดเพียงวนัท่ี 30 มิถุนายน ผ่านการรับรองของผู้สอบบญัชีแล้ว และบริษัทมี
ก าไรพอและสมควรท่ีจะท าเช่นนัน้ 

เงินก าไรส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลท่ีจ่ายตามมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น หรือเหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) 
ให้จัดสรรเป็นเงินส ารองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเป็นทุนส ารองเพ่ือเป็นเงินกองทุนของ
บริษัทตอ่ไป 

ข้อ 46. การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมตแิล้วแตก่รณี 

ข้อ 48. ผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลักฐานใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนีส้ินของบริษัท 
และมีหน้าท่ีเข้าร่วมและชีแ้จงให้ความเห็นในการประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน 
และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทแตไ่ม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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แผนที่รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล็ แอนด์ ทาวเวอร์ส 
 

แผนที่สถานที่จดัประชุม 

ณ ห้องรอยลั ออคิด บอลรูม ชัน้ 2  รอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30  
(ซอยกปัตนับชุ) แขวงสีพ่ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศพัท์ 0-2266-0123 

 แผนที่ การเดินทางไป รอยลั ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส 

 

1.  เดินทางโดยรถไฟฟ้า (บีทีเอส) ลงสถานีตากสนิ แล้วใช้บริการเรือของโรงแรม สง่ถึงทา่เรือของโรงแรม บริการตัง้แตเ่วลา 
 09.00 นาฬิกา - 22.00 นาฬิกา ออกทกุ ๆ คร่ึงชัว่โมง 
2.  เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง  

- สาย 36, 93, ปอ.36 และปอ. 93 
- รถตู้อนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ ถึง ทา่เรือสีพ่ระยา หรือ รถตู้สะพานใหม ่ถึง ทา่เรือสีพ่ระยา 

3.  รถยนต์สว่นบคุคล 
- เส้นทาง ถ.พระราม 4 แล้วเลีย้วเข้า ถ.สีลม หรือ ถ.สรุวงศ์ ก็ได้ ตรงไปสดุถนน จะเช่ือมต่อกบั ถ.เจริญกรุงเลีย้วขวา 
รอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส จะอยูซ่อยเจริญกรุง 30 

-  เส้นทาง ถ.เจริญกรุง ให้มาซอยเจริญกรุง 30 
-  ลงทางด่วน หัวล าโพง จะเป็นสุดทางของ ถ.พระราม 4 ให้เลีย้วซ้ายเข้า ถ.มหาพฤฒาราม แล้วตรงมาสุดถนน       
เลีย้วขวาตรงบริเวณคอสะพานแล้วรีบชิดซ้ายเข้าตรงซอย “โรงควบคมุคณุภาพน า้สี่พระยา” ตรงบริเวณนัน้ จะเป็น
เส้นเดินทางรถทางเดียว (One Way) ผา่นหน้าอาคารริเวอร์ ซิตี ้แล้วเลีย้วขวาเข้าโรงแรม 

หมายเหตุ   จอดรถได้ที่อาคารของโรงแรมและที่อาคารริเวอร์ ซติี ้(ในกรณีจอดที่ ริเวอร์ ซิตี ้น าบตัรจอดรถมาประทบัตราที่งาน
ประชมุได้ โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย) 
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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)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ของบริษทัฯ ได ้โดยมีขอ้มูลแสดงในหนงัสือบอก
กล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director or  Executive Director of  the Company of whose details are in of  Notice of  the 2017 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 2560 
ในวนัท่ี 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรอยลั ออคิด  บอลรูม ชั้น 2  รอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเทล็ แอนด ์ทาวเวอร์ส เลขท่ี 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 
แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on 5 April 2017 at  
14:00 hours, at Royal Orchid Ballroom, 2th floor, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, 2 Charoen Krung Road, Soi 30, Siphya, Bangrak, Bangkok, or 
on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed. 

 

 
  
 

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 2559  
Agenda No. 1 To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2016 
 

 (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 2559 
Agenda No. 2 To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company’s business operations in 2016 
 
เสนอเพือ่ทราบไม่มีการลงมติ 
For acknowledgement without approval 

............................................................................................................................. .............................................................................................................  
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
Agenda No. 3 To approve the statements of financial position and statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2016 
 

 (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 2559 และจ่ายเงนิปันผล 
Agenda No. 4 To approve the allocation of the profit for the performance of the year 2016 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 รับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย พจิารณาอนุมัติเงนิบ าเหน็จกรรมการบริษทัฯ จากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2559 และขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 

Agenda No. 5 To acknowledge a report on the remunerations of the Company’s Members of the Board of  Directors and the members of sub-
committees, to approve the performance allowance for the  Board of Directors for 2016 operating results, and to approve the 
level of remuneration of Directors and menbers sub-committees in 2017  

วาระที่ 5.1 พจิารณาอนุมัติเงนิบ าเหน็จกรรมการบริษทัฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  
Agenda No. 5.1 To approve the performance allowance for the Board of Directors for 2016 operating results 

 (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 ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560  
Agenda No. 5.2 To approve the level of remuneration of Directors and members sub-committees in 2017 

 (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  
Agenda No. 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 นายศุภเดช พนูพิพฒัน์  
 Mr. Suphadej Poonpipat 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove          Abstain  

6.2 นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ  
 Mrs. Siripen Sitasuwan 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain      

6.3 นายธีรพจน์ วชัราภยั  
 Mr. Tiraphot Vajrabhaya 

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

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 
Agenda No. 7 To consider the appointment of the auditor and determine the audit fees for 2017 

 (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 พจิารณาเร่ืองอืน่  ๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 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. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก 
การลงคะแนนเสียงได ้

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

2. 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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ีในการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุม (แลว้แต่กรณี) 
Participants are required to present the following documents for registration prior to attending the meeting (depending on the case). 

ก)     ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
a) For individual shareholders  
 เอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผูเ้ขา้ร่วมประชุม พร้อมส าเนาเอกสารแสดงตนซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งของผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะ  

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

the shareholder and proxy holder (in case the participant is a proxy holder).  

ข) ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 
b) For shareholder who is the juristic person 
  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้ง  โดยผูแ้ทนนิติบุคคและมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนามในหนังสือ 

มอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นพร้อมส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีลงนามในส าเนา
หนงัสือรับรองการจดทะเบียนฯ และของผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ รวมถึงเอกสารแสดงตนของผูรั้บมอบฉันทะให้เขา้ร่วมประชุม 

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

 (โปรดดูข้อมูลเพิม่เติมในค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

2560) 
 (Please see the additional information in the Notice of 2017 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 2560 ในวนัท่ี 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หอ้งรอยลั ออคิด  บอลรูม ชั้น  2  
รอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเท็ล แอนด ์ทาวเวอร์ส เลขท่ี 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 on 5 April 2017 at 14:00 hours, at Royal Orchid 
Ballroom, 2th floor, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, 2 Charoen Krung Road, Soi 30, Siphya, Bangrak, Bangkok, or on such 
other date, such other time and place as may be adjourned or changed. 

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  

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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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   
 






