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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3  โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงคอ็ก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล 

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา 
 

 องค์ประชุม ณ เวลา 14.03 นาฬิกา มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง จํานวน 640 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 

30,129,014 หุ้น  และผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จํานวน 1,039 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 597,181,890 หุ้น รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น

ทัง้สิน้ 1,679 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 627,310,904 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.9951 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

ทัง้หมดจํานวน 1,206,479,703 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุ 

 บนัทึกเพ่ิมเติม: มีผูถื้อหุ้น 2 ราย ที่เป็นบคุคลที่เกี่ยวข้องกนัตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 

กําหนด ถือหุน้รวมกนัเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นจํานวน 12,666,430 หุ้น 

ซ่ึง ธปท. อนญุาตให้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้รวมกนัไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

บริษัทฯ ดงันัน้ จํานวนหุ้นที่ประธานที่ประชุมรายงานตอนเปิดประชุม ในส่วนของผูถื้อหุ้น 2 รายดงักล่าว จะสามารถ

ออกเสียงไดใ้นแต่ละวาระรวมเป็นจํานวน 120,647,970 หุน้ เท่านัน้ ส่วนอีก 12,666,430 หุน้ ไม่สามารถออกเสียงได ้

 กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายบนัเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการ  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

2. นายศภุเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง   และกรรมการผู้ จัดการใหญ่  

(กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

3. นางศิริเพ็ญ สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล  (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

4. นายสมเกียรติ ศขุเทวา กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการบริหารความเสี่ยง  (กรรมการ

อิสระ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

5. นายธีรพจน์ วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

และกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไม่เป็น

ผู้บริหาร) 

6. นายวิชิต  ญาณอมร กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  และ

กรรมการบริหารความเสีย่ง  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

7. นางสาวสวุรรณภา สวุรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร  และรองประธานกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

8. นายสมเจตน์ หมูศ่ิริเลศิ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร   ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง   แ ล ะ 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

9. นายทวีศกัดิ์ ศกัดิ์ศิริลาภ กรรมการ  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
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 เปิดประชุม  นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม 

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อเวลา 14.03 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 9 วาระ โดยพิจารณาเรียงตาม

ระเบียบวาระการประชมุ ดงัรายละเอียดในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุท่ีได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว  

โดย ประธานที่ประชุม แต่งตัง้ให้  คุณภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง  เลขานกุารบริษัท เป็นผู้จดบนัทึกการประชุม 

หลงัจากนัน้ขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนํากรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ตลอดจนชีแ้จงรายละเอียดวิธีการ

ดําเนินการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

เลขานุการบริษัท  ได้เรียนชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าในการประชุมครัง้นี ้กรรมการบริษัทฯ ทัง้ 9 ท่าน 

เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด) รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง  โดยได้แนะนํากรรมการบริษัทฯ เป็นรายบคุคล 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์  เ รียนชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้นีไ้ด้มีผู้ บริหารของ 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) เข้าร่วมประชุม

ด้วย ดงันี ้1) คณุกําธร  ตนัติศิริวฒัน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินของบริษัทฯ  2) คุณอนุวตัิร์  เหลืองทวีกุล 

รองกรรมการผู้จดัการ เครือข่ายลกูค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารธนชาต  3) คุณประพนัธ์  อนุพงษ์องอาจ  

รองกรรมการผู้จดัการ ธุรกิจสินเช่ือรถยนต์ ธนาคารธนชาต  4) ดร. สทุตั  จิตมัน่คงสขุ  รองกรรมการผู้จดัการ Chief 

Digital Officer & Chief Operating Officer  5) คุณภิตติมาศ  สงวนสขุ ผู้ อํานวยการอาวุโส สายกลยุทธ์การเงิน 

ธนาคารธนชาต  

เลขานุการบริษัท เรียนชีแ้จงว่า ในวนันีคุ้ณรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชี จากสํานักงานสอบบญัชี ท่ีทําการ 

สอบบญัชีบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ก็ได้เข้าร่วมประชุมในครัง้นีด้้วย ดงันัน้ หากในระหว่างการประชุมท่านผู้ ถือหุ้น

ประสงค์จะให้กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือผู้สอบบญัชีตอบชีแ้จงข้อซกัถามก็สามารถดําเนินการได้ 

หลงัจากนัน้ ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีของโรงแรมเรียนชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงเส้นทางหนีไฟกรณีท่ีเกิดเหตฉุกุเฉิน

หรือเพลงิไหม้เพ่ือความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้น  

ตอ่จากนีข้อเชิญผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน  เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นีด้้วย โดยคณุสสิมา  

ทวีสกุลชัย (ผู้ ถือหุ้ นรายย่อย) อาสาเป็นผู้ ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในครัง้นี ้และเลขานุการบริษัทได้ชีแ้จง

รายละเอียดวิธีการดําเนินการประชมุให้ทราบ สรุปได้ดงันี ้

• บริษัทฯ ได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนไว้ให้กบัทกุท่านเพ่ือความสะดวกในการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติ 

ในการประชุม โดยบตัรลงคะแนนท่ีท่านได้รับจะแบ่งเป็นวาระต่าง ๆ รวมทัง้หมด 11 บัตร  ซึ่งฝ่ายจัดการได้พิมพ์

รายละเอียดไว้ในบตัรแล้ว สาํหรับวาระท่ี 2 เป็นการเสนอรายงานเพ่ือให้ท่ีประชุมรับทราบเท่านัน้จึงไม่มีบตัรลงคะแนน 

โดยผู้ ถือหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิมีสทิธิลงคะแนน 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง 

• ในระหวา่งการประชมุแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีมีประเด็นชีแ้จงหรือคําถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุ

เพ่ือให้ผู้จดบนัทกึการประชมุ ได้บนัทกึรายงานการประชมุได้ถกูต้อง 
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• การออกเสยีงลงมติ สาํหรับท่านท่ีประสงค์จะใช้สิทธิลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด 

กรุณากรอกมติของท่านพร้อมลงนามไว้ในบตัร เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บและรวบรวมคะแนน

ดงักล่าว  โดยบตัรลงคะแนนใดท่ีมิได้ลงลายมือช่ือในบตัร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บตัรเสีย” และ 

ไมนํ่ามานบัเป็นฐานคะแนนเสยีง ยกเว้น วาระท่ี 5 และวาระท่ี 8 จะนบัรวมเป็นฐานในการคํานวณคะแนนเสยีงด้วย 

• สาํหรับทา่นท่ีมีมติ “เห็นด้วย” ไมต้่องสง่บตัรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีมีมติไม่เห็นด้วย 

งดออกเสียง และบตัรเสีย หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระนัน้  ได้จํานวน

เทา่ใดจะถือเป็นคะแนนเสยีงท่ีมีมติเห็นชอบด้วย ทัง้นี ้รวมถึงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้แสดงการลงมติในแต่ละวาระไว้

อยา่งชดัเจนในหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย 

• ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานท่ีประชุมจะขอดําเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน 

เมื่อการรวมคะแนนเป็นท่ีเรียบร้อยก็จะกลบัมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป 

หลงัจากการชีแ้จงดงักล่าวข้างต้น ประธานท่ีประชุมจึงขอเข้าสูก่ารพิจารณาตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ 

ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 

 ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าสําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้จัดขึน้ 

เมื่อวนัพธุท่ี 5 เมษายน 2560 ซึง่รายงานการประชุมดงักลา่วจําเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาความถกูต้องร่วมกนั 

โดยรายละเอียดของร่างรายงานการประชุม ได้จดัพิมพ์ไว้ในเลม่หนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมหน้าท่ี 10 ถึงหน้าท่ี 31 

โดยขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดงักลา่ว พร้อมสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงาน

การประชุมในจุดใดบ้างหรือไม่ หากผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีมีประเด็นชีแ้จงหรือคําถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลเพ่ือให้ 

ผู้จดบนัทกึการประชมุ ได้บนัทกึรายงานการประชมุได้ถกูต้อง 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมดงักลา่ว ประธานท่ีประชุมจึง

เสนอให้ท่ีประชมุลงมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 
เห็นด้วย 613,718,315 

ไมเ่ห็นด้วย 1,699,900 
งดออกเสยีง 174,101 

บตัรเสยี 0 

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2560 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ท่ีผา่นมา ตอ่ท่ีประชมุ 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์  แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระท่ี 2 นี ้เป็นการรายงานผลการดําเนินงานจาก

คณะกรรมการ ซึ่งได้จดัเตรียมการนําเสนอไว้ในรูปแบบของวีดิทศัน์ ความยาวประมาณ 9 นาที โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ

พิจารณารายละเอียดในรายงานประจําปี 2560 ซึง่ได้จดัทําเป็นแผน่ซีดีสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสือบอกกลา่ว

เชิญประชมุ 

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

“ปีท่ีผา่นมากลุม่ธนชาตมีกําไรสทุธิเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง สนิทรัพย์รวมขยายตวัเพ่ิมขึน้ บนความแข็งแกร่ง

ของคณุภาพสนิทรัพย์ สภาพคลอ่ง และเงินกองทนุ ท่ีสาํคญัเรายงัคงเป็นผู้ นําสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ เศรษฐกิจโลกฟืน้ตวั

จากกําลงัซือ้ การลงทนุ และการผลติของอเมริกา จีน ญ่ีปุ่ น และยโุรป สง่ผลดีต่อการสง่ออกของไทย บวกแรงหนนุจาก

การท่องเท่ียว ทําให้เศรษฐกิจไทยปี 60 เติบโตร้อยละ 3.9 ทัง้หมดส่งผลให้สินเช่ือธนาคารพาณิชย์เติบโตตาม 

โดยเฉพาะช่วงคร่ึงปีหลงัสอดคล้องไปกบัการขยายตวัของเงินฝาก เงินกองทนุของอตุสาหกรรมธนาคารยงัอยู่ในระดบัท่ี

แข็งแกร่ง ทกุธนาคารปรับแผนธุรกิจตามยทุธศาสตร์ National e-Payment รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ทําให้ธนาคาร

พาณิชย์ลงทุนในด้านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสาขา ส่งผลต่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์

โดยรวม ในด้านของเราธนาคารธนชาตยึดมัน่กลยุทธ์ท่ีจะเป็น Main Bank ของลูกค้าให้ได้ โดยเสนอผลิตภณัฑ์ 

ตรงความต้องการทกุกลุม่พร้อมเพ่ิมประสทิธิภาพในการดําเนินธุรกิจโดยปรับตวัตามทิศทาง Digital Banking ผลลพัธ์

คือ กําไรสทุธิของธนาคารและบริษัทยอ่ย เติบโตติดตอ่กนัเป็นไตรมาสท่ี 12  เงินให้สนิเช่ือขยายตวัร้อยละ 3.01 จากการ

เติบโตของสินเช่ือรายย่อย สินเช่ือ SME โดยเฉพาะสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ คุณภาพสินทรัพย์อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

สดัส่วน NPL Ratio เท่ากบัร้อยละ 2.30 นอกจากนี ้ ธนาคารธนชาตยงัคงมี BIS Ratio ในระดบัสงูท่ีร้อยละ 18.94 

สามารถดํารงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์สภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง หรือ Liquidity 

Coverage Ratio ตามเกณฑ์ Basel III ได้เกินร้อยละ 100 ทัง้หมดสง่ผลให้กําไรของกลุม่ธนชาตในปี 2560 อยู่ท่ี 

14,341 ล้านบาท หรือเติบโตขึน้ ร้อยละ 13.72 โดยเป็นกําไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ จํานวน 7,001 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 16.43 ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มธนชาต ได้พฒันาการบริการและออกผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลาย เพ่ือสร้าง

ทางเลือกและโอกาสในการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารธนชาตออกผลิตภัณฑ์ใหม่ สินเช่ือธนชาตเล่มแลกเงิน 

บตัรเครดิตใหม่ตระกูลไดมอนด์ บตัรเดบิต Thanachart Justice League Chibi คู่กบับญัชีเงินฝาก Freever Lite  

พร้อมก้าวสูย่คุ Digital Banking ด้วยการขยายพนัธมิตรร้านค้าติดตัง้เคร่ืองรับบตัร (EDC) และเร่ิมให้บริการชําระเงิน

ด้วย QR Code เพ่ือขานรับนโยบายส่งเสริมการชําระเงินแบบอิเล็คทรอนิกส์ของรัฐบาล ธนชาตประกันภัยออก

ผลิตภณัฑ์ท่ีมอบความคุ้มครองรูปแบบใหม่ ๆ บนระบบดิจิทัล และพัฒนาแอปพลิเคชัน Thanachart Club DD 

หลกัทรัพย์ธนชาตพฒันาบทวิเคราะห์ บน Think Application เน้นการจัดพอร์ตกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ 

ทางการเงินท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบโจทย์นักลงทุนตามผลตอบแทน และความเสี่ยงท่ีคาดหวัง พร้อมบทวิเคราะห์ 

การลงทนุในกองทนุรวม ท่ีเน้นการวิเคราะห์รายกองทนุรวม เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการลงทนุแก่นกัลงทนุมากขึน้  หลกัทรัพย์

จดัการกองทนุธนชาต ออกกองทนุใหมร่องรับการลงทนุของผู้ลงทนุและยงัให้ความคุ้มครองประกนัสขุภาพ ออกกองทนุ 
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T-PrimePlusAI  กองทุน T-DIV  กองทนุตราสารหนีร้ะยะสัน้ T-DPLus  กองทุน T-PrimeLowBeta และกองทุน 

T-LowBeta 

ปี 2560 เป็นปีท่ีเราได้รางวลัมากท่ีสดุ (โดยได้แสดงรางวลัตา่ง ๆ ตอ่ผู้ ถือหุ้นตามจอภาพ) 

ธนชาตได้กําหนดนโยบายและกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจ ดงัต่อไปนี ้ยึดลกูค้าเป็นศนูย์กลาง เพ่ือนําเสนอ

ผลิตภณัฑ์และบริการ พร้อมพฒันาการให้บริการ และกระบวนการทํางานสร้างประสบการณ์ท่ีดีเยี่ยมให้กบัลกูค้าใน

การทําธุรกรรมการเงินกบัธนชาต ขยายฐานลกูค้าสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ท่ีใช้ธนาคารเป็น Main Bank รวมถึงฐานลกูค้าท่ี

มีศกัยภาพทางการเงินสงู ผา่นธุรกิจการบริหารความมัง่คัง่ ลงทนุพฒันาระบบเทคโนโลยีเพ่ือยกระดบัการให้บริการด้าน 

Digital Banking  พฒันากรอบความเสี่ยงท่ียอมรับได้ขององค์กร เสริมสร้างความพร้อมและความปลอดภยัของ

ระบบงานตา่ง ๆ รวมทัง้การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลการให้บริการแก่ลกูค้าอย่างเป็นธรรม และการกํากบั

ดแูลการขายผลิตภณัฑ์ เพ่ือรักษาความเป็นผู้ นําตลาด พร้อมพฒันาคน ให้มี Digital Skills เพ่ือสนบัสนนุเป้าหมาย

ธนาคารระยะกลางถึงระยะยาว 

ท่ีสําคญัเราไม่เคยมองข้ามการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี การดแูลสงัคมและสิ่งแวดล้อม ธนชาตดําเนินการ

ทบทวนนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวข้องในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และการต่อต้านการคอร์รัปชัน่เป็นประจํา พร้อม

สื่อสารให้ทุกคนยึดมัน่และปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง ทําให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินตามโครงการสํารวจการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนอยู่ในระดบัดีเลิศ ได้รับคะแนนการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม จาก

สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย บริษัทในกลุม่ธนชาตรวม 14 บริษัท ได้รับการรับรองและต่ออายกุารรับรองการเป็นสมาชิก

ของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต พร้อมมีการสื่อสารและให้ความรู้กับคู่ค้าเพ่ือขยาย 

แนวร่วมในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่เป็นประจําทกุปี นอกจากนี ้ธนชาตยงัให้ความสาํคญัในการดแูลสงัคมและสิง่แวดล้อม 

การอนรัุกษ์พลงังานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคณุค่า ตลอดจนทําสื่อเผยแพร่ความรู้เร่ืองการใช้เงินและการออมเงิน

อย่างถกูวิธี เพ่ือสง่เสริมความมัน่คงทางการเงินในระยะยาว ขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้น พนัธมิตรทางธุรกิจ ลกูค้า ผู้บริหาร 

และพนกังาน สาํหรับทกุการสนบัสนนุ ไว้วางใจ และเช่ือมัน่ในธนชาต และสิ่งสําคญัท่ีเราจะทําต่อไปก็คือ เติบโตอย่าง

ไมห่ยดุยัง้ในยคุ Digital Banking” 

สาํหรับวาระนีท้กุทา่นก็ได้รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ แล้ว และเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นการเสนอ

เพ่ือทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซกัถาม ขอให้ผู้ ถือหุ้นรวบรวมไว้เพ่ือ

เสนอในวาระตอ่ ๆ ไป  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี ้

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์  แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระท่ี 3 บริษัทฯ ขอนําเสนอรายงานงบแสดงฐานะ

การเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านวีดิทศัน์ความยาวประมาณ 10 นาที เพ่ืออธิบาย

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงาน 
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ทางการเงิน งบการเงินนีไ้ด้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตจากสํานักงานอีวาย (EY) ซึ่งได้แสดง

ความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไข 

ภาพรวม ณ ปี 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการขยายตวัเพ่ิมขึน้จากปีก่อน และมี

กําไรสทุธิปรับเพ่ิมขึน้จากปีก่อน ซึง่แสดงถึงผลการดําเนินงานท่ีดีของกลุม่ธนชาต ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี  

2560 

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

“คณะกรรมการขอนําเสนอแก่ท่ีประชมุเพ่ือการพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) ซึ่งได้

ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว โดยผลการตรวจสอบผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข 

งบการเงินรวมนีส้ะท้อนถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มธนชาต ตามท่ีปรากฏในรายงาน

ประจําปี ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว 

การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

สนิทรัพย์ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวม จํานวน 1,025,525 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 58,658 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.1 รายการท่ีสําคญั ได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ จํานวน 95,918 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้ 47,184 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 96.8 ตามการบริหารสภาพคล่อง เงินลงทุนสุทธิ จํานวน 178,703 

ล้านบาท ลดลง  8,225 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.4  เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้จํานวน 712,761 ล้านบาท เพ่ิมขึน้  

20,715 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.0 จากการเติบโตของสนิเช่ือรายยอ่ย และสินเช่ือ SME โดยเฉพาะสินเช่ือเช่าซือ้

ท่ีปรับตวัเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ตามภาวะตลาดรถยนต์ท่ีปรับตวัดีขึน้ 

ด้านหนีส้นิและสว่นของเจ้าของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2560 จํานวน 895,455 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 

48,439 ล้านบาท  หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.7  รายการท่ีสําคญั ได้แก่ เงินรับฝาก จํานวน 716,091 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

39,635 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.9 สว่นใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้ของเงินฝากประจําระยะยาวตามกลยทุธ์การปรับ

โครงสร้างเงินฝากของธนาคารธนชาต เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเติบโตของสนิเช่ือเช่าซือ้ 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม จํานวน 51,596 ล้านบาท ลดลง 10,108 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.4 

สว่นใหญ่เป็นการไถ่ถอนก่อนครบกําหนดของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ ไมม่ีประกนั ของธนาคารธนชาต 

ส่วนของเจ้าของรวม จํานวน 130,070 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 10,219 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ 

ร้อยละ 8.5  ส่วนใหญ่เกิดจากกําไรจากการดําเนินงานส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ  จํานวน 7,001 ล้านบาท ในขณะท่ีมี 

การจ่ายเงินปันผล จํานวน 2,447 ล้านบาท และสว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุเพ่ิมขึน้ 5,090 ล้านบาท 
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การพิจารณางบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิตามงบการเงินรวม จํานวน 14,341 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี

ก่อน 1,730 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 13.7 โดยเป็นกําไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ จํานวน 7,001 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 988 

ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 16.4 รายการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญั มีดงันี ้

1. รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบีย้สทุธิจํานวน 29,170 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 702 

ล้านบาท  หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.5  เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยรายได้ดอกเบีย้ มีจํานวน 44,681 ล้านบาท  ลดลง 527 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.2  สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือของธนาคารธนชาต 

ตามทิศทางอตัราดอกเบีย้ในตลาด 

สว่นค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ มีจํานวน 15,511 ล้านบาท  ลดลง 1,229 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 7.3 

สาเหตหุลกัมาจากการบริหารต้นทนุเงินฝากตามกลยทุธ์การบริหารสภาพคลอ่งของธนาคารธนชาต 

2. รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้ จํานวน 13,402 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 1,171 

ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.6 รายการท่ีสาํคญั ได้แก่ 

• รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ จํานวน 5,890 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน สาเหตุหลกั 

มาจากคา่นายหน้าจากการเป็นตวัแทนขายประกนัภยั/ประกนัชีวิต คา่ธรรมเนียมจากการจดัการกองทนุปรับตวัเพ่ิมขึน้ 

ในขณะท่ีรายได้จากธุรกิจหลกัทรัพย์ปรับตวัลดลงตามภาวะตลาด 

• กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ จํานวน 1,908 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 847 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 79.8 

• รายได้จากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตสทุธิ จํานวน 2,605 ล้านบาท  ลดลง 54 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 2.0  ส่วนใหญ่เกิดจากการตัง้สํารองของธุรกิจประกันชีวิตเพ่ิมขึน้  ซึ่งได้รับผลกระทบจากอัตรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลท่ีปรับตวัลดลง  ในขณะท่ีรายได้จากธุรกิจประกนัภยัเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง 

3. คา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ จํานวน 20,836 ล้านบาท  ลดลง 189 ล้านบาท หรือลดลง 

ร้อยละ 0.9 จากการลดลงของค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอปุกรณ์ ประกอบกบัการบริหารจดัการค่าใช้จ่าย 

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. คา่ใช้จ่ายหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยคา่ 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยค่า จํานวน 

6,236 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 26 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.4  จากการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และ 

การรักษาคณุภาพสนิทรัพย์ได้อยา่งเหมาะสม ทา่มกลางการขยายตวัของปริมาณเงินให้สนิเช่ือ 
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5. ภาษีเงินได้ 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้จํานวน 1,159 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 306 ล้านบาท 

โดยในปี 2560 ธนาคารธนชาตซึง่เป็นบริษัทยอ่ยยงัคงไมม่ีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคล เน่ืองจากยงัมีผลขาดทนุทางภาษี

คงเหลอื  

จากการประสานความร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพของทุกบริษัท ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของ 

ธนชาต ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคง ผลการดําเนินงานปี 

2560 ของบริษัทยอ่ยท่ีสาํคญั ดงัแสดงหน้าจอ 

ตารางแสดงผลการดาํเนินงานปี 2560 และปี 2559 ของบริษัทยอ่ยท่ีสาํคญั 

(หน่วย: ล้านบาท) 

บริษัทย่อย 

สัดส่วนการถือหุ้น 

ทางตรง/ทางอ้อม 

(ร้อยละ) 

กําไรสุทธิ 

สําหรับปี 

2560 2559 

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)    

 งบการเงินรวม *  13,810 12,434 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 50.96 13,135 11,962 

 บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 50.96 1,051 1,005 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 50.96 609 662 

 บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากดั 50.96 210 189  

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั 38.22 426 355 

 บริษัท ราชธานีลิสซิง่ จํากดั (มหาชน) 33.22 1,126 881  

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จํากดั 100.00 24 55 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากดั 83.44 45 92 

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      51.00 30 122 

หมายเหตุ * เฉพาะสว่นของธนาคารธนชาต 

สดุท้ายนี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560  ตามรายละเอียดในรายงานประจําปีท่ีอยูใ่นมือทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว” 

ภายหลงัจากการนําเสนอวีดิทศัน์ คุณศุภเดช  พูนพิพฒัน์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วีดิทศัน์ท่ีได้นําเสนอ 

ผ่านไปนัน้ ได้อธิบายฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ในปี 2560 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยู่ใน

รายงานประจําปีกับสรุปงบการเงิน การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการประจําปี 2560 ท่ีส่งให้กับผู้ ถือหุ้น 

ทกุทา่นแล้ว  

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระนีจ้ะมีผู้ สอบบัญชี 

จากสํานกังานสอบบญัชีของบริษัทฯ ช่วยตอบคําถามให้แก่ผู้ ถือหุ้นด้วย ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น 

แตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 
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ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 
เห็นด้วย 608,437,256 

ไมเ่ห็นด้วย 1,699,900 

งดออกเสยีง 7,531,906 
บตัรเสยี 0 

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วยให้อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 และจ่ายเงนิปันผล 

ประธานที่ประชุม แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีได้ชีแ้จงให้

ท่านผู้ ถือหุ้นทราบในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ไปแล้วนัน้ และจากข้อมูลท่ีแสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม 

โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิตามงบเฉพาะกิจการ จํานวน 2,379,238,192.86 บาท และกําไรสทุธิส่วนท่ีเป็น 

ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จํานวน 7,001,170,112.20 บาท ซึง่คณะกรรมการได้อนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

หุ้นละ 0.90 บาท  โดยมีทนุสาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจดัสรรเป็นทนุสํารอง

ตามกฎหมายเพ่ิมเติม ซึง่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา ดงันี ้

1. รับทราบการไมจ่ดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปี 2560 เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย 

2. อนมุตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัและผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ 

หุ้นละ 2.20 บาท  แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 

0.90 บาท ดังนัน้ คงเหลือเงินปันผลท่ีบริษัทฯ ต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท เป็นจํานวนเงินท่ีอนุมัติจ่าย 

1,514,668,613.90 บาท  ทัง้นี ้เงินท่ีจ่ายปันผลนํามาจากกําไรสะสมท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 และร้อยละ 25 

ตามลาํดบั ดงันี ้

• จํานวนหุ้นละ 1.05 บาท จ่ายจากกําไรสะสมท่ีเสยีภาษีในอตัราร้อยละ 30 

• จํานวนหุ้นละ 0.25 บาท จ่ายจากกําไรสะสมท่ีเสยีภาษีในอตัราร้อยละ 25 

เ งินปันผลท่ีอนุมัติจ่ายของปี 2560 ทัง้สิน้หุ้ นละ 2.20 บาท รวมเป็นจํานวนเงินท่ีอนุมัติจ่าย 

2,563,285,346.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 107.74 ของกําไรสุทธิปี 2560 จากผลการดําเนินงานตามงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  และร้อยละ 36.61 จากผลการดําเนินงานส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม  สําหรับสถิติ 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานปี 2558 ถึง 2560 ก็ได้จดัทําตารางเปรียบเทียบให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน

ได้พิจารณาแล้ว ดงัท่ีปรากฏในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุหน้าท่ี 3 

หากได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว ก็จะกําหนดวนัท่ีผู้ ถือหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 

ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

จากนัน้ ประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / 

แสดงความคิดเห็น ดงันี ้



-ฉบับร่าง- รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 
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คุณนิเวศน์  เหมวชิรวรากร  (ผู้ถอืหุ้น) 

เงินปันผลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอนัน้น้อยเกินไป ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเคยเสนอเมื่อหลายปีก่อน 

โดยขณะนัน้ประธานกรรมการ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ยงัมีสาํรองน้อยเกินไปและอ่ืน ๆ ซึ่งก็มีเหตผุล แต่ในปัจจุบนัต้องขอชม

ผู้บริหารท่ีบริหารงานได้ดีทําให้บริษัทฯ มีฐานะการเงินดีขึน้มาโดยตลอด กําไรเพ่ิมขึน้ ในขณะท่ีธนาคารใหญ่ ๆ กําไร 

ไมเ่พ่ิมขึน้ในปีท่ีผา่นมา ภาระเร่ืองการสาํรองก็แข็งแกร่ง และจากข้อมลูย้อนหลงั 16 ปี บริษัทฯ ไมเ่คยขาดทนุเลย 

สําหรับนักลงทุนระยะยาวหวังว่า เมื่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ดีขึน้ เงินปันผลท่ีจ่ายก็ต้องดีขึน้ 

แต่เมื่อดูเงินปันผลท่ีจ่ายคิดเป็นร้อยละ 36 จากผลการดําเนินงานส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม มนัน้อย

เกินไปเมื่อเทียบกบัฐานะการเงิน  และเมื่อดรูาคาหุ้นของบริษัทฯ ท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีผ่านมา ก็ปรับเพ่ิมช้า

และไม่มาก เมื่อเทียบกบัคู่แข่งท่ีมีลกัษณะโครงสร้างการประกอบธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนัแต่ราคาและปริมาณการซือ้ขาย

หุ้นสงูกว่าบริษัทฯ ซึ่งน่าจะมาจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษัทคู่แข่งจ่ายมากกว่าบริษัทฯ  โดยบริษัทคู่แข่งจ่าย 

ร้อยละ 60 - 70 จากผลการดําเนินงานสว่นท่ีเป็นของบริษัทคูแ่ขง่ 

ดงันัน้ จึงขอเสนอว่าในการประชุมคราวต่อไป ขอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผล โดยมี

อตัรามากกว่านี ้ หรือน่าจะประมาณร้อยละ 50 จากผลการดําเนินงานสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม โดย

เป็นการรับรองตอ่ผู้ ถือหุ้นในปีนี ้

ประธานที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก็อยากจ่ายปันผลให้มากขึน้ แตว่า่จําเป็นท่ีจะต้องค่อย ๆ ทํา โดยท่ีผ่านมาตอนท่ี

บริษัทฯ ซือ้หุ้นของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ทําให้ธนาคารธนชาตมีการเติบโตทางด้านกําไรต่อหุ้นเป็น 

อยา่งมาก แตบ่ริษัทฯ ต้องออกหุ้นกู้ประมาณ 20,000 ล้านบาท ทําให้บริษัทฯ มีภาระท่ีต้องชําระเงินต้นและดอกเบีย้หุ้น

กู้ ดงักล่าว โดยท่ีบริษัทฯ มีรายได้หลกัมาจากเงินปันผลของธนาคารธนชาต ซึ่งธนาคารธนชาตก็ต้องดํารงนโยบาย 

ทางการเงินในการรักษาอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ในอตัราท่ีสูงตามนโยบายของธนาคาร 

แห่งประเทศไทย  ทําให้ท่ีผ่านมาธนาคารธนชาตไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้มากนัก ซึ่งบริษัทฯ รับเงินปันผลจาก

ธนาคารธนชาตมาก็จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นและจ่ายดอกเบีย้หุ้นกู้ เกือบทัง้หมด 

ปัจจุบนัธนาคารธนชาตมี BIS Ratio ในระดบัท่ีสงูมัน่คงแล้ว ปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ก็ได้รับเงินปันผลจาก

ธนาคารธนชาตมากขึน้ ซึง่คณะกรรมการก็เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นมากขึน้ และจากแนวโน้มผลประกอบการ 

และระดับ BIS Ratio ของบริษัทฯ และธนาคารธนชาตท่ีใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม คณะกรรมการเช่ือว่าธนาคาร 

ธนชาตจะสามารถจ่ายเงินปันผลในปีตอ่ ๆ ไป ได้มากขึน้ ซึ่งได้มีการหารือกบัธนาคารแห่งโนวาสโกเทียผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

อีกรายของธนาคารธนชาตแล้ว  โดยคณะกรรมการจะไปพิจารณาดคูวามมัน่คงของธนาคารธนชาตและความสามารถ 

ในการบริหารเงินสดของบริษัทฯ ถ้าสามารถจ่ายได้มากขึน้ ก็จะพิจารณาจ่ายปันผลมากขึน้ตามท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ แต่คง 

ไมส่ามารถยืนยนัหรือรับรองอตัราใด ๆ ได้ในขณะนี ้

นอกจากนี ้จากลกัษณะโครงสร้างของเงินกองทนุของบริษัทคูแ่ขง่ท่ีผู้ ถือหุ้นกลา่วถึง เงินกองทนุสว่นใหญ่ 

มาจากเงินชําระคา่หุ้นเกือบทัง้หมด ทําให้มกํีาไรเทา่ไหร่ก็สามารถจา่ยได้เกือบทัง้หมด ในขณะท่ีเงินกองทนุของธนาคาร 

ธนชาตสว่นหนึง่จะมาจากการออกตราสารหนีด้้อยสทิธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่าย 
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บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 
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คุณพิทักษ์  เนตรเพชราชัย  (ผู้ถอืหุ้น) 

ขอเรียนสอบถาม 2 ข้อ ดงันี ้

1. บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล”) ปีนีกํ้าไรเท่าไหร่ 

ตามท่ีเข้าใจมีกําไรสงูมาก และพรูเด็นเชียลมีช่องทางจําหน่ายผ่านธนาคารอ่ืนหรือช่องทางอ่ืนหรือไม่ และธนาคาร 

ธนชาตได้คา่นายหน้าจากพรูเด็นเชียลเทา่ไหร่ และบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) ปีนีม้ีกําไรเท่าไหร่ 

และช่องทางจําหนา่ยทําไมถึงด้อยกวา่ธนาคารธนชาตทัง้ท่ีเป็นบริษัทในกลุม่ธนชาตเหมือนกนั 

2. การท่ีบริษัทฯ ให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นวา่ จะเติบโตอยา่งไมห่ยดุยัง้ในยคุดจิิทลันี ้มีแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม

อยา่งไร 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 

พรูเด็นเชียลมีการจ่ายค่านายหน้าประกันชีวิตให้แก่ธนาคารธนชาตในอัตราตลาด โดยในปี 2560 

ธนาคารธนชาตได้รับคา่นายหน้าจากพรูเด็นเชียลประมาณ 1,500 ล้านบาท 

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์ 

กลุม่ธนชาตขายหุ้นบริษัท ธนชาตประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) ให้พรูเด็นเชียล ซึง่ธนชาตได้เงินก้อนใหญ่

มาชดเชยรายได้จากธุรกิจประกันชีวิตท่ีเคยได้รับ หลังจากนัน้ก็ได้ค่านายหน้ามาทุกปีโดยมีข้อตกลงว่าธนาคาร 

ธนชาตจะเป็นนายหน้าประกนัชีวิตให้แก่พรูเด็นเชียลบริษัทเดียว สว่นพรูเด็นเชียลสามารถมีธนาคารอ่ืนหรือบริษัทอ่ืน

เป็นนายหน้าได้ และเมื่อธนชาตได้ บริษัท ประกนัชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) มาตอนรวมกิจการกบัธนาคาร 

นครหลวงไทย ก็มีแนวทางท่ีจะขายหุ้นบริษัทนี ้แต่มีผู้ เสนอซือ้ในราคาตํ่ามาก เลยตกลงร่วมกบับริษัท เอ็ม บี เค จํากดั 

(มหาชน) ในการซือ้หุ้นบริษัทนีเ้พ่ือดําเนินธุรกิจตอ่และเปลีย่นช่ือเป็น บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

(“เอ็มบีเค ไลฟ์”) แล้วเร่ิมต้นด้วยการสะสางปัญหาเดิม ๆ ก่อน ทัง้เร่ืองพอร์ตการลงทนุ ผลประโยชน์ตอบแทนตาม

กรมธรรม์เดิมท่ีขาดทุนและอ่ืน ๆ พร้อมกับการเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ซึ่งต้องเร่ิมต้นช่องทางจําหน่ายใหม่โดยท่ีไม่สามารถ 

ให้ธนาคารธนชาตเป็นนายหน้าให้ได้ ซึ่งการจะมีทีมการตลาดทางตรงเป็นเร่ืองท่ีต้องค่อย ๆ สร้าง เร่ิมจากการติดต่อ 

และตกลงแตง่ตัง้บริษัทนายหน้าก่อนซึง่ไมใ่ช่เร่ืองง่าย ตอนนีง้านจะถกูสง่จากบริษัทนายหน้าเป็นหลกั ในขณะเดียวกนั

ก็มีการจดัตัง้บริษัทนายหน้าในกลุม่ธนชาตเองด้วย ซึง่ต้องใช้เวลาในการสร้างทีมผู้แทนประกนัชีวิตเพ่ือขยายเครือข่าย 

การสร้างธุรกิจประกนัชีวิตต้องใช้เวลาในการสร้างฐานการตลาด การพฒันาเง่ือนไขความคุ้มครองและผลตอบแทน

ลกูค้า ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าแต่ละกลุม่ได้ ธุรกิจนีจ้ึงต้องมีสายป่านท่ียาวเพียงพอ แต่ทัง้นีก็้เร่ิม

จะมีกําไรมาแล้วโดยในปี 2560 มีกําไรประมาณ 30 ล้านบาท 

ประธานที่ประชุม 

ปัจจบุนัเรียกได้วา่เป็นยคุดิจิทลั สาํหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธนชาตมองเป้าหมายหลกัในการให้บริการ

ทางด้าน Digital Banking ให้เทียบเคียงอุตสาหกรรม การพฒันาเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการด้านต่าง ๆ ของ

ธนาคารธนชาต โดยเฉพาะธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ท่ีธนชาตเป็นผู้ นําอยู่ ทําให้ลูกค้าสามารถใช้บริการทางด้านดิจิทัล 

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ลกูค้ามากขึน้ ซึง่เร่ืองนีค้ณะกรรมการต้องขอชมเชยผู้บริหารและพนกังานท่ี

เก่ียวข้อง 
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คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 

ชีแ้จงข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองดิจิทลัวา่ จากในรายงานประจําปีและข้อมลูท่ีนําเสนอผู้ ถือหุ้นในวาระท่ี 2 ธุรกิจ

ในกลุ่มธนชาต ทัง้ด้านหลกัทรัพย์ ประกันภัยและธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีผ่านมา มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาให้บริการลูกค้า 

โดยตลอด เช่น ด้านหลกัทรัพย์ก็มีแอปพลิเคชนั Thanachart Think และขอเพ่ิมเติมรายละเอียดในสว่นธุรกิจเช่าซือ้ 

ปัจจุบันลกูค้าสามารถเข้าถึงบริการด้านสินเช่ือรถยนต์ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว และในอนาคตลกูค้าจะสามารถ

ติดตามผลการใช้บริการทางออนไลน์ได้ การพฒันาตามนโยบายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล (National 

e-Payment) ธนชาตก็ได้ดําเนินการครบหมดทัง้ในเร่ืองพร้อมเพย์ คิวอาร์โค้ด และช่องทางการชําระเงินอ่ืน ๆ เทียบได้

กับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยหลกัการคือ พยายามยกระดบัการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ให้สามารถรองรับ

ธุรกรรมพืน้ฐานได้ทัง้หมด โดยมีศกัยภาพสงูและมีความแน่นอนในการให้บริการอย่างต่อเน่ือง และท่ีสําคญัต้องมี 

ความปลอดภยัในการให้บริการ ซึง่ทัง้หมดนีม้ีการพฒันาตอ่เน่ืองโดยตลอด 

คุณกิตติมาศ  ตัง้หลักชัย  (ผู้ถอืหุ้น) 

ขอทราบเป้าหมายสินเช่ือรถยนต์ปี 2561 และมีกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจอย่างไรบ้าง นอกเหนือจาก 

ด้านดิจิทลัท่ีกลา่วมาแล้ว 

คุณประพันธ์  อนุพงษ์องอาจ 

สําหรับปี 2561 ตัง้เป้าหมายไว้ว่าจะโตประมาณร้อยละ 10 จากปี 2560 ส่วนกลยุทธ์หลกัในปี 2561 

คงไปทางด้านดิจิทลั ดังท่ีท่านประธานและคุณสมเจตน์ได้บอกไปแล้ว จุดแข็งของธนชาต คือ การมีทีมการตลาด 

ทัว่ประเทศท่ีครอบคลมุทุกอําเภอและทกุจงัหวดั และมีผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองลกูค้าทกุกลุม่ท่ีเก่ียวกับรถยนต์ รวมถึง

ผู้ ประกอบการขายรถยนต์ทัง้รถใหม่และรถเก่า อีกทัง้มีการสร้างพันธมิตรมากขึน้ สําหรับกรณีท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ประกาศกฎหมายท่ีจะมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ให้มีการแสดง

การคิดดอกเบีย้ท่ีชัดเจนโปร่งใส ดอกเบีย้ให้เช่าซือ้ยังเป็นแบบอัตราคงท่ีเหมือนเดิม ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเป็นการ 

ลดต้นลดดอกตามท่ีส่งข้อมูลกันทางไลน์ การคิดดอกเบีย้ผิดนดัท่ีให้ปรับเป็นมาตรฐานเดียวกันตามอตัราดอกเบีย้ 

ท่ีแท้จริง ซึ่งได้มีการปรับเป็นอตัราดอกเบีย้อ้างอิงบวกร้อยละ 3 แสดงไว้ในสญัญาทัง้หมดแล้ว พร้อมมีการกําหนด 

การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมวา่จะเก็บอะไรได้บ้าง ซึง่ได้เตรียมการไว้ทกุเร่ืองแล้ว 

หลงัจากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติวาระที่ 4 มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 
เห็นด้วย 584,433,689 

ไมเ่ห็นด้วย 33,583,738 

งดออกเสยีง 32,707 
บตัรเสยี 12,600 

มติ ท่ีประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 เป็นทุนสํารอง 

ตามกฎหมาย และมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิจ่ายเงินปันผล
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จากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 2.20 บาท โดยคงเหลือเงินปันผลท่ีต้องจ่ายอีกในอตัราหุ้นละ 

1.30 บาท และให้ดําเนินการจ่ายเงินปันผลตามกําหนดการท่ีเสนอ 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2561 และอนุมัติ

เงนิบาํเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณธีรพจน์  วัชราภัย  ประธานกรรมการสรรหา กําหนด

คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี ้

คุณธีรพจน์  วัชราภัย  เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของ

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 

และกรรมการชุดย่อย และเห็นสมควรให้มีการรายงานค่าตอบแทนกรรมการท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา และพิจารณา

คา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจําทกุปี โดยในปี 2560 ได้จ่ายคา่ตอบแทนท่ีได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการ

ชดุยอ่ย ตามอตัราท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 มีจํานวนเงินรวมท่ีจ่ายในปี 2560 ดงันี ้

• ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รวมจํานวนท่ีจ่าย 8,925,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามจํานวนครัง้ท่ี

กรรมการเข้าร่วมประชมุ 

• คา่ตอบแทนท่ีจ่ายแก่คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน ๆ ทกุคณะรวมจํานวนท่ีจ่าย 4,617,000 บาท 

• ตารางแสดงอตัราคา่ตอบแทนท่ีจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ทกุคณะท่ีจ่าย

ในปี 2560 และท่ีจ่ายในปัจจบุนั รายละเอียดปรากฏในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ หน้าท่ี 4 

สว่นค่าตอบแทนกรรมการรายบคุคลท่ีจ่ายในปี 2560 ดไูด้จากรายงานประจําปีหน้าท่ี 87 ถึงหน้าท่ี 89 

ซึง่เป็นการรายงานเพ่ือทราบไมม่ีการลงมติ และนอกเหนือจากคา่ตอบแทนท่ีได้รายงานไปแล้วนัน้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่าย

คา่ตอบแทน และ/หรือ สทิธิประโยชน์อ่ืนใดในลกัษณะท่ีมิใช่คา่ตอบแทนตามปกติให้แก่กรรมการ 

สําหรับในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาทบทวน

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ยตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1. คา่ตอบแทนแตล่ะคนจะต้องสะท้อนภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

2. มีการพิจารณาเปรียบเทียบคา่ตอบแทนในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยนําข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนหมวดธุรกิจธนาคารท่ีรวบรวมโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทน ดงันี ้

1. อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ดงันี ้

 คณะกรรมการบริษัทฯ 

(หน่วย: บาท) 

ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(ต่อครัง้ : คน) 

ปัจจุบันจ่าย ขออนุมัติจ่าย ปัจจุบันจ่าย ขออนุมัติจ่าย 

ประธาน 100,000 120,000 50,000 60,000 

กรรมการ 50,000 60,000 25,000 30,000 

 โดยเสนอปรับเพ่ิมคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เน่ืองจาก 

• คา่ตอบแทนคงท่ีเป็นเวลา 6 ปี (ปี 2555-2560) 

• ภารกิจเพ่ิมขึน้จากการขยายธุรกิจของกลุม่ธนชาต 

• มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและเกณฑ์ทางการท่ีกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียน และบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ธนชาตเพ่ิมขึน้ 

• อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ท่ีเสนอปรับเพ่ิม หากคํานวณจากประชุม 12 ครัง้ต่อปี รวม

คา่ตอบแทนทัง้สิน้ 10.8 ล้านบาท ไมเ่กิน 11 ล้านบาท ท่ีเคยได้รับอนมุตัิตัง้แตปี่ 2555 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีจ่ายในปัจจบุนั ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(ต่อครัง้ : คน) 

ประธาน 60,000 30,000 

กรรมการ 40,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล 

ขออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีจ่ายในปัจจบุนั ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(ต่อครัง้ : คน) 

ประธาน 30,000 20,000 

กรรมการ 20,000 15,000 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ขออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีจ่ายในปัจจบุนั ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(ต่อครัง้ : คน) 

ประธาน 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทกุคณะ  

โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวข้างต้น จะมีผลตัง้แต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และให้คงอตัรา

คา่ตอบแทนกรรมการในอตัรานีไ้ว้จนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

2. อนมุตัิการจดัสรรเงินบําเหน็จแก่กรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ในอตัราร้อยละ 1 

ของเงินปันผลท่ีอนุมตัิจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้กําหนดไว้ โดยให้คณะกรรมการ 

บริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณาจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยปีนีเ้ งินปันผลท่ีอนุมัติจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้ นรวมเป็น 

จํานวนเงิน 2,563,285,346.60 บาท ดงันัน้ จํานวนเงินบําเหน็จท่ีขอเสนอจ่ายแก่กรรมการทัง้คณะ จึงเป็นเงินจํานวน 

25,632,853.47 บาท รายละเอียดของการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการจากผลการดําเนินงานปี 2558-2560 ปรากฏใน

หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุหน้าท่ี 5 โดยปีท่ีแสดงในเอกสารเป็นปีผลการดําเนินงาน 

หลงัจากนัน้ คุณธีรพจน์  วชัราภยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้น

ซกัถาม / แสดงความคิดเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ โดยใช้บตัรท่ีระบวุาระท่ี 5.1 และวาระท่ี 5.2 ดงันี ้

1. ขออนมุตัิค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2561 ตามท่ีเสนอ 

โดยใช้บตัรลงคะแนนวาระท่ี 5.1 

2. ขออนุมตัิจ่ายเงินบําเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ในจํานวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลท่ีอนุมตัิจ่ายแก่ 

ผู้ ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยใช้บัตรลงคะแนน 

วาระท่ี 5.2 

ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 

เห็นด้วย 605,542,703 
ไมเ่ห็นด้วย 12,494,900 

งดออกเสยีง 34,441 
บตัรเสยี 0 

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุ อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี 2561 
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ผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 
เห็นด้วย 544,620,205 

ไมเ่ห็นด้วย 73,416,194 
งดออกเสยีง 35,645 

บตัรเสยี 0 

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุ อนมุตัิการจดัสรรเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอตัราร้อยละ 1 ของเงินปันผลท่ีอนมุตัิจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น โดยให้

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินการจดัสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป  

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานที่ประชุม แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ วาระนีเ้ป็นการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ โดยขอให้ คุณธีรพจน์  วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดในวาระนี ้

คุณธีรพจน์  วัชราภัย  เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า สําหรับกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 มีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นางสาวสวุรรณภา  สวุรรณประทีป กรรมการ  รองประธานกรรมการบริหาร  และรองประธาน 

   กรรมการบริหารความเสีย่ง  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

2. นายสมเจตน์  หมูศ่ิริเลศิ กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความเสี่ยง  

 และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

3. นายทวีศกัดิ์  ศกัดิ์ศิริลาภ กรรมการ  (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

โดยคณุทวีศกัดิ์  ศกัดิ์ศิริลาภ  ขอไมรั่บการพิจารณาเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมการตอ่ไป 

คณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงได้พิจารณาเสนอช่ือกรรมการท่ีออกตาม

วาระ 2 ทา่น คือ คณุสวุรรณภา  สวุรรณประทีป  และคณุสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  พร้อมกบับคุคลภายนอกอีก 1 ท่าน  คือ 

คณุธีรนนัท์  ศรีหงส์  ให้ผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี ้ จึงใคร่ขอเชิญบคุคลท่ีถกูเสนอช่ือรับแต่งตัง้

เป็นกรรมการทัง้ 2 ท่าน ออกจากท่ีประชุมเป็นการชัว่คราว หลงัจากนัน้บคุคลท่ีถกูเสนอช่ือรับแต่งตัง้เป็นกรรมการทัง้ 

2 ทา่น ได้ออกจากห้องประชมุ 

คุณธีรพจน์  วัชราภัย  เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า การสรรหาหรือเสนอแนะผู้ ท่ีจะเข้ารับตําแหน่ง 

แทนกรรมการท่ีครบวาระนี ้นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ พิจารณาแล้ว คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยงัได้เปิดโอกาส 

ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม ท่ีจะเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมครัง้นี ้ผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2560 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 แตป่รากฏวา่

http://www.thanachart.co.th/
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เมื่อพ้นกําหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเข้ามา ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหา กําหนด

คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงได้พิจารณาสรรหาบคุคลเพ่ือเสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการ

บริษัทฯ ท่ีออกตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความรู้ 

ความสามารถ และคณุสมบตัิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยสาํหรับกรรมการท่ีออกตามวาระได้พิจารณาถึงผลการปฏิบตัิหน้าท่ี

ท่ีผา่นมาและการเข้าร่วมประชมุด้วย มีมตเิสนอบคุคล 3 ทา่น ให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณามีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กําหนด

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอบุคคลทัง้ 3 ท่าน ให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยทัง้ 3 ท่าน 

ได้รับความเห็นชอบการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ จาก ธปท. แล้ว ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลประวัติ

โดยสงัเขปของบคุคลทัง้ 3 ท่าน ได้จากหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมตัง้แต่หน้าท่ี 32 ถึงหน้าท่ี 36 หรือตามท่ีแสดงบน

จอภาพ 

หลงัจากนัน้ คณุธีรพจน์  วชัราภยั  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้น

ซกัถาม / แสดงความคิดเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

คุณธีรพจน์  วัชราภยั แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ในวาระนีเ้พ่ือความโปร่งใสในการลงมตจิึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ

แยกเป็นรายบคุคล โดยให้ใช้บตัรท่ีระบ ุวาระท่ี 6.1 ถึงวาระท่ี 6.3 ท่ีระบช่ืุอกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

6.1 นางสาวสวุรรณภา  สวุรรณประทีป 

6.2 นายสมเจตน์  หมูศ่ิริเลศิ 

6.3 นายธีรนนัท์  ศรีหงส์ 

จากนัน้ คณุธีรพจน์  วชัราภยั  ได้เชิญกรรมการทัง้ 2 ท่าน ท่ีได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราวกลบั

เข้าท่ีประชมุเพ่ือดําเนินการในวาระตอ่ไป 

มีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยให้แตง่ตัง้บคุคลท่ีคณะกรรมการเสนอช่ือทัง้ 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยแยกการ

ลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคลจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของท่ีประชมุ ดงันี ้

ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป  มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 

เห็นด้วย 550,151,234 
ไมเ่ห็นด้วย 67,868,850 

งดออกเสยีง 58,440 
บตัรเสยี 0 

ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 

เห็นด้วย 606,532,771 
ไมเ่ห็นด้วย 11,487,613 

งดออกเสยีง 58,140 
บตัรเสยี 0 
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ผลการลงมติวาระที่ 6.3 นายธีรนันท์  ศรีหงส์  มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 
เห็นด้วย 540,968,030 

ไมเ่ห็นด้วย 77,051,054 
งดออกเสยีง 59,440 

บตัรเสยี 0 

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตัง้

บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอช่ือทัง้ 3 ทา่น เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2561 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น 

ผู้ นําเสนอในวาระนี ้

คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 ซึ่งกําหนดค่าสอบบญัชีให้เป็นจํานวนเงิน 900,000 

บาท  โดยสําหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานําเสนอผู้สอบบญัชี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้

พิจารณาความเห็นของกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี

จากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั มีรายนาม ดงันี ้

1. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 

2. นางสาวรัชดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ 

3. นางสาววรรณวิไล  เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561 โดยกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 950,000 บาท 

หลังจากได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ รวมทัง้ความเหมาะสมของปริมาณงานแล้ว 

มีความเห็นว่า บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นสํานกังานท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีผลการปฏิบตัิงานเป็นท่ียอมรับ

โดยทั่วไปทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่ในระดับสากล มีบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความชํานาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจ

ตา่ง ๆ ของบริษัทในกลุม่ธนชาตเป็นอยา่งดี ตลอดจนมีการให้บริการ และการให้คําปรึกษากบับริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 

เป็นอยา่งดีตลอดมา 

สําหรับค่าสอบบญัชีท่ีเสนอเข้ามาในปี 2561 นี ้ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผู้สอบบัญชีทัง้ 3 ท่าน 

รวมถึงบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั ไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั

บริษัทฯ แต่อย่างใด และผู้สอบบญัชีท่ีเสนอได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. แล้ว โดยอตัราค่าสอบบญัชีของปี 2561 

จํานวน 950,000 บาท ซึง่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.6 จากคา่สอบบญัชีในปี 2560 

สําหรับรายละเอียดประวตัิผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน และข้อมูลอ่ืน ๆ ปรากฏอยู่ในเล่มหนงัสือบอกกล่าว 

เชิญประชมุ หน้าท่ี 37 ถึงหน้าท่ี 39 
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หลังจากนัน้ คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มี 

ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมต ิ

ผลการลงมติในวาระที่ 7  มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 

เห็นด้วย 615,910,514 
ไมเ่ห็นด้วย 2,102,500 

งดออกเสยีง 76,140 
บตัรเสยี 0 

มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2561 โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

1. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 

2. นางสาวรัชดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ 

3. นางสาววรรณวิไล  เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

และกําหนดคา่สอบบญัชี ประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงิน 950,000 บาท 

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ คุณภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี ้

เลขานุการบริษัท  เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ด้วยคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติม

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เร่ือง สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

ทําให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ซึ่ง กําหนดตามกฎหมายเดิมขัดกับกฎหมายดังกล่าว จึงขอเสนอแก้ไข 

โดยรายละเอียดข้อบงัคบัท่ีเสนอแก้ไขอยูใ่นหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ หน้าท่ี 7-8 หรือตามท่ีแสดงบนจอภาพ ดงันี ้

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับท่ีเสนอแก้ไข 

ข้อ 32  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม 

ผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 

4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากนี ้ให้เรียกว่า

การประชมุวสิามญั 

คณะกร รมการ จะ เ รี ยกประ ชุมผู้ ถื อ หุ้ น เ ป็น 

การประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้ตามท่ีเหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้น 

ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

ข้อ 32  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม 

ผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 

4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากนี ้ให้เรียกว่า

การประชมุวสิามญั 

คณะก รรม การ จะ เ รียก ประ ชุมผู้ ถื อหุ้ น เ ป็น 

การประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้ตามท่ีเหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย 

ไ ด้ ทั ง้ ห ม ด  จ ะ เ ข้ า ช่ื อ กั น ทํ า ห นั ง สื อ ข อ ใ ห้
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับท่ีเสนอแก้ไข 

กว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด

จะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก

ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ 

แตต้่องระบุเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้

ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย 

ในกรณีเ ช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้มีการ

ประชุมผู้ ถือหุ้ นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับ

หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม

วสิามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตผุลใน

การท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดงักล่าวด้วย 

 

ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้ มีการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนั นบัแต่วนัท่ีได้รับ

หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม

ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผู้ ถือหุ้ น

ทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกัน

ได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเอง 

ก็ได้  ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนด

ระยะเวลาตามวรรคส่ี ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็น

การประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 

โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิด

จากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความ

สะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ี เ ป็น 

การเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าครัง้ใด 

จํ า น ว น ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง ม า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ไ ม่ ค ร บ 

เป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อ 36 

ผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมใน 

ครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความท่ีเสนอแก้ไข รวมถึงให้ดําเนินการ 

ยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัตามท่ีเสนอ 

โดยขอมอบอํานาจให้กรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯ และ/หรือ บคุคลท่ีกรรมการผู้มีอํานาจมอบหมาย 

ให้มีอํานาจในการแก้ไข และ/หรือ เพ่ิมเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงถ้อยคําในข้อบงัคับดงักล่าวได้ตามความจําเป็น 

และความเหมาะสม เพ่ือให้เป็นตามคําสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดในการจดทะเบียนข้อบังคับกับ 

กระทรวงพาณิชย์ด้วย 
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จากนัน้ ประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม / 

แสดงความคิดเห็นแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติวาระที่ 8 มีดงันี ้

มติ จาํนวนเสียง 

เห็นด้วย 616,337,048 
ไมเ่ห็นด้วย 1,699,900 

งดออกเสยีง 53,806 
บตัรเสยี 0 

มติ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

และมีสทิธิออกเสยีง อนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 9 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานที่ประชุม  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและคําถามต่าง ๆ ได้ โดยมีผู้ ถือหุ้ น

ซกัถาม / แสดงความเห็น ดงันี ้

คุณสุธน  สิงหสิทธางกูล  (ผู้รับมอบฉันทะ) 

ผลประกอบการท่ีมีผ่านมาของธนชาตเติบโตดี ฝากพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลตามท่ี คุณนิเวศน์ 

(ผู้ ถือหุ้น) ได้กลา่วแล้ว และอยากสอบถามว่า ธนชาตมีการเติบโตในด้านใดบ้าง โดยสําหรับด้านบตัรเครดิตพอจะแจ้ง

ตวัเลขได้หรือไม่ ซึ่งจากข้อมลูเท่าท่ีทราบเร่ืองธุรกิจบตัรเครดิตธนาคารธนชาตยงัห่างจากธนาคารใหญ่หลายแห่งอยู ่

โดยบตัรเครดิตนา่จะเสนอลกูค้าเช่าซือ้รายใหญ่ท่ีมีเงินดาวน์สงูจะได้เป็นการเพ่ิมจํานวนบตัรได้ทางหนึ่ง และมีโอกาสท่ี

จะจดัตัง้บริษัทประกอบการบตัรเครดิตแยกตา่งหากหรือไม ่

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 

ท่ีผ่านมาการดําเนินธุรกิจของธนชาตมีเป้าหมายท่ีจะเติบโตอย่างยั่งยืน ด้านสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม จะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจของธุรกิจปกติ ส่วนท่ีคิดว่าธนชาตมีความสามารถในการ

แขง่ขนัสงูและสามารถสร้างกําไรได้จะเป็นด้านลกูค้ารายยอ่ยท่ีขณะนีส้ดัสว่นอยู่ประมาณร้อยละ 71 ซึ่งมีแผนท่ีจะเพ่ิม

สัดส่วนขึน้เ ร่ือย ๆ โดยมีเป้าหมายธุรกิจด้านสินเช่ือรถยนต์ สินเช่ือบ้าน และสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก ท่ีธนชาต 

มีความเช่ียวชาญอยู่ สําหรับสินเช่ือส่วนบคุคลขณะนีย้งัมีไม่มาก มีอีกหลายตลาดท่ีพยายามจะขยายไป เช่น ลกูค้า 

เช่าซือ้ท่ีมีประวตัิการผ่อนชําระดี ธนชาตก็มีผลิตภณัฑ์สินเช่ือสารพดันึกเพ่ือนําเสนอลกูค้า และสําหรับบตัรเครดิต 

ธนชาตเร่ิมทํามาได้ไม่ก่ีปีจึงยงัมีไม่มาก ส่วนจํานวนบตัรเครดิตของธนาคารธนชาตในระบบ ปัจจุบนัน่าจะมีจํานวน

ประมาณ 500,000 ใบ แตท่ัง้นีจ้ะพยายามขยายฐานลกูค้าเพ่ิมมากขึน้เร่ือย ๆ 

เร่ืองการเสนอบตัรเครดิตให้กบัลกูค้าเช่าซือ้ท่ีมีเครดิตดี ซือ้รถยนต์ท่ีมีเงินดาวน์สงู ธนาคารธนชาตทําเป็น

มาตรฐานอยู่แล้ว รวมถึงลกูค้าธุรกิจขนาดเล็ก และลกูค้าสินเช่ือบ้านท่ีมีเครดิตดีด้วย โดยลกูค้าสินเช่ือรถยนต์ของ

ธนาคารธนชาตท่ีมีอายุเฉลี่ย 4 - 5 ปี จะมีทีมงานคอยดูแลพฒันาการของลกูค้าและความต้องการใช้เงินเพ่ือเสนอ
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บริการเพ่ิมเติม ส่วนลูกค้าสินเช่ือบ้านและธุรกิจขนาดเล็กก็มีทีมงานท่ีดูแลคล้าย ๆ กัน ส่วนเร่ืองการจัดตัง้บริษัท

ประกอบการบตัรเครดิตปัจจบุนัยงัไมม่ีแผน เน่ืองจากปริมาณผู้ใช้บตัรเครดิตยงัมีจํานวนน้อยเกินไป 

คุณอนุวัติร์  เหลืองทวีกุล 

ชีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจรายย่อยของธนาคารธนชาต ในปีท่ีผ่านมาปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

การดําเนินธุรกิจพอสมควร โดยให้ความสําคญักับลูกค้าเป็นหลกั มีการจัดกลุ่มลูกค้าเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการ 

ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทัง้ในเร่ืองของ 1) การลงทุน การออมเงิน  2) ความต้องการในเร่ืองสินเช่ือ ทัง้สินเช่ือธุรกิจ 

ขนาดเล็ก สินเช่ือบ้าน บตัรเครดิต  3) การประกันความคุ้มครองประเภทต่าง ๆ ทัง้ประกันภยัและประกันชีวิต และ 

4) ลูกค้าท่ีใช้บริการ Day to Day ฝาก ถอน โอน โดยการเสนอบริการจะพิจารณาการให้บริการท่ีครอบคลุม 

ความต้องการลกูค้าทกุด้าน ไม่ใช่พิจารณารายผลิตภณัฑ์ (Product Focus) ซึ่งได้มีการพฒันาช่องทางการให้บริการ

ลกูค้าท่ีมีอยู่ 3 ช่องทาง คือ 1) สาขา  2) Contact Center  และ 3) Digital Banking โดยสําหรับการให้บริการทาง 

Digital Banking ไมว่า่จะผา่นทางเคร่ืองให้บริการทางการเงินอตัโนมตัิ (ATM) หรือผ่านการใช้บริการออน์ไลน์ (Mobile 

Banking) โดยในปี 2560 มีลกูค้าทํารายการกบัธนาคารธนชาตประมาณ 7 ล้านกว่ารายการต่อเดือน และพบว่าเป็น

การทํารายการผ่าน Digital Banking มีสดัสว่นท่ีเพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 70 ของจํานวนรายการทัง้หมด โดยจํานวนการทํา

รายการท่ีสาขาไมไ่ด้น้อยลง 

นอกจาก นี  ้ธนาค ารธนชา ตใ ห้ควา มสําคัญใ นเ ร่ืองคุณภาพบริ การ  และความเ ป็นธรร ม 

ในการดําเนินธุรกิจ (Market Conduct) ธนาคารธนชาตพยายามสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีให้พนกังานทุกคนบริการ 

โดยให้คําแนะนําและข้อมลูตา่ง ๆ อยา่งครบถ้วน ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าอยา่งครบวงจร ซึง่จะทําให้ธนาคาร 

ธนชาตเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

ผู้ถอืหุ้น  (ไม่แจ้งชื่อ) 

ธุรกิจสนิเช่ือรายยอ่ย ทัง้สนิเช่ือเช่าซือ้ สนิเช่ือบ้าน และสนิเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก มีการแข่งขนัเร่ืองดอกเบีย้

สงูมาก อีกทัง้รัฐบาลก็มีนโยบายท่ีจะปรับลดดอกเบีย้เงินกู้สําหรับสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารธนชาตมียทุธศาสตร์

การแขง่ขนัอยา่งไร และขอสอบถามเร่ืองการบริหารจดัการเก่ียวกบัต้นทนุทางการเงิน (Funding Cost) เป็นอย่างไรใน

อนาคต 

คุณอนุวัติร์  เหลืองทวีกุล 

ตามท่ีเรียนผู้ ถือหุ้นแล้ววา่ กลยทุธ์ของธนาคารธนชาตจะมีการพิจารณาถึงการตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าเป็นหลกั โดยธนชาตพิจารณาเสนอบริการแก่ลกูค้าแบบครบวงจร ไม่ได้แยกพิจารณารายผลิตภณัฑ์ ซึ่งหาก

ลกูค้ามีการใช้บริการหลายผลิตภณัฑ์พร้อมกันก็อาจมีการพิจารณาให้ลกูค้าจ่ายดอกเบีย้หรือค่าบริการอ่ืน ๆ ลดลง 

โดยมีเป้าหมายท่ีจะให้ลกูค้าใช้บริการธนาคารธนชาตระยะยาว 

ผู้ถอืหุ้น  (ไม่แจ้งชื่อ) 

กล่าวยินดีสําหรับผลประกอบการท่ีเติบโตและราคาหุ้นท่ีปรับตัวเพ่ิมขึน้ และอยากให้พิจารณาเสนอ 

จ่ายเงินปันผลเพ่ิมขึน้ พร้อมเสนอความเห็นเก่ียวกบัการให้บริการด้าน Digital Banking ซึง่ปัจจุบนัมีการแข่งขนัสงูมาก 

ดงันี ้
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1. สาขาของธนาคารธนชาตน่าจะมีบริการสญัญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (WiFi) ไว้ให้บริการลกูค้า 

เน่ืองจากลกูค้าท่ีไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต จะได้สามารถใช้บริการ Digital Banking ท่ีสาขาได้ และพนกังานสาขาก็จะ

สามารถช่วยลกูค้าในการโหลดแอปพลเิคชนัตา่ง ๆ ของธนาคารได้ด้วย 

2. ธนาคารบางแห่งมีการจัดพนกังานประจําเคร่ือง ATM ในจุดท่ีมีผู้คนสญัจรเป็นจํานวนมากเพ่ือ 

เชิญชวนหรือแนะนําให้ผู้ ท่ีมาใช้บริการเคร่ือง ATM รู้จกัและใช้บริการผ่าน Mobile Banking ของธนาคารนัน้ ๆ พร้อม

กบัมีของชําร่วยแจก ซึง่จะทําให้มีโอกาสในการสร้างลกูค้าใหมแ่ละสามารถเสนอบริการผา่นช่องทางการสือ่สารทางตรง

ท่ีได้รับข้อมลูจากผู้มาใช้บริการเคร่ือง ATM อีกด้วย 

และขอสอบถามเก่ียวกับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) ของรัฐบาล ธนาคาร 

ธนชาตมีการติดตามและกําหนดกลยทุธ์เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจอยา่งไรบ้าง 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 

ขอบคุณสําหรับคําแนะนํา โดยขอเรียนว่า เร่ืองการติดตัง้ WiFi ท่ีสาขานัน้ ได้ดําเนินการแล้ว 

โดยอยู่ระหว่างการทยอยติดตัง้ตามสาขาต่าง ๆ ซึ่งอาจจะยงัไม่ครบทกุสาขา และพนกังานสาขาจะคอยแนะนําและ

ช่วยเหลอืลกูค้าในการโหลดแอปพลเิคชนัตา่ง ๆ และสอนวิธีการใช้งานให้กบัลกูค้า สว่นโครงการ EEC ธนชาตมีทีมงาน

สว่นกลางท่ีคอยติดตามข้อมลูอยา่งใกล้ชิด เพ่ือพยายามรักษาโอกาสทางธุรกิจ 

ผู้ถอืหุ้น  (ไม่แจ้งชื่อ) 

ขอสอบถาม 2 เร่ือง ดงันี ้

1. เร่ืองการใช้งานระบบ T-Connect มีความคืบหน้าท่ีจะทําให้การ Sign on โดยใช้วิธี Touch ID หรือ

การใช้ PIN (รหสัตวัเลข) แทนการใสร่หสัผา่นทกุครัง้หรือไม ่เน่ืองจากมีความสะดวกรวดเร็วมากกวา่ 

2. บริษัท ธนชาตประกันภยั จํากัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจากผู้ ให้บริการภายนอกในการให้บริการ

รถยนต์ท่ีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ทราบว่ามีการกําหนดเป้าหมายหรือดูแลผู้ ให้บริการภายนอกหรือไม่ จากท่ีเกิดอุบัติเหต ุ

คราวก่อน กว่าเจ้าหน้าท่ีประกันภยัจะมาถึงท่ีเกิดเหตุรอนานเกือบ 3 ชั่วโมง โดยทราบจากเจ้าหน้าท่ีประกนัภยัว่ามี 

การแจ้งเหต ุ5 เร่ือง จากบริษัทประกนัภยัตา่งบริษัททกุราย 

ดร. สุทัต  จิตม่ันคงสุข 

ระบบ T-Connect ซึ่งมีประเด็นสําคญัท่ีต้องพิจารณา 2 ด้าน คือ ความสะดวก และความปลอดภยัใน

การใช้บริการ โดยธนาคารธนชาตมีเป้าหมายท่ีจะให้เป็นระบบ Mobile Banking ท่ีมีความปลอดภยัสงูสดุ ซึ่งการ 

ใสร่หสัผา่นทกุครัง้ถือเป็นมาตรการในด้านความปลอดภยั สาํหรับ Touch ID เป็นแผนหลกัท่ีจะพฒันาในปีนี ้

คุณศุภเดช  พูนพิพัฒน์ 

สําหรับเร่ืองเจ้าหน้าท่ีประกันภัย ธนชาตมีการกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีไปถึงท่ีเกิดเหตุภายใน 20 นาที 

โดยธนชาตมีข้อมูลสถิติการแจ้งเคลมในพืน้ท่ีต่าง ๆ โดยพืน้ท่ีท่ีมีการแจ้งเคลมสงูก็จะมีการเพ่ิมคน ทัง้นี ้ขอเรียนว่า 

ธนชาตประกนัภยัเป็นบริษัทประกนัวินาศภยัท่ีมีการบริหารงานดีเดน่ ปี 2560 แตอ่ยา่งไรก็ตามก็อาจมีกรณีเหตกุารณ์ท่ี

เกิดขึน้นอกเขตจริง ๆ หรือเป็นพืน้ท่ีท่ีมีอบุตัิเหตพุร้อมกนัหลายคนั ซึง่ต้องขออภยัด้วยและจะนําข้อมลูไปปรับปรุงตอ่ไป 
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คุณจิตบัณฑิต  กรุตรนิยม  (ผู้ถอืหุ้น) 

กลา่วขอบคณุกรรมการและผู้บริหารท่ีสร้างผลประกอบการท่ีดีและมีเงินปันผลจ่าย และขอสอบถาม ดงันี ้

1. ผลการดําเนินงานในปีนี ้มีความคาดหมายในเร่ืองใดบ้าง การบริหารฐานข้อมลู (Big Data) และนํา

ข้อมลูมาใช้ประโยชน์ การแข่งขนัของธุรกิจทางการเงินในปีท่ีผา่นมา ผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุม่ การบริหาร

ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) รวมถึงการประกอบธุรกิจด้านดิจิทัลท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากมีแนวทางพฒันาการบริการและการรักษาลกูค้าอย่างไร เน่ืองจากลกูค้าจะมีทางเลือกและ

โอกาสการเปลีย่นแปลงไปใช้บริการท่ีอ่ืนสงู 

2. ธนาคารธนชาตมีแนวทางและความเห็นอยา่งไรในเร่ืองการลดสาขาและลดพนกังาน 

3. โอกาสในการดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการ EEC ซึง่จะมีความต้องการใช้บริการทางการเงินท่ี

หลากหลาย ทัง้การประกนัภยัและธุรกิจท่ีจะเกิดขึน้มาในสว่นของ property . ธนชาตมีเป้าหมายทางธุรกิจอะไรในพืน้ท่ี

โครงการดงักลา่ว โดยเฉพาะเร่ืองการขนสง่ท่ีปัจจบุนับริษัทประเทศจีนไปลงทนุอยู่ท่ีจงัหวดัระยอง และใช้รถท่ีมีหวัลาก

ในการขนสง่ ถ้าเราคิดวา่มีจดุแข็งในเร่ืองของประกนัภยัรถยนต์ก็นา่จะมีการคุ้มครองรถลกัษณะนี ้ 

4. จากท่ีกระทรวงการคลงัมีมาตรการสง่เสริมให้มกีารควบรวมกิจการเพ่ือให้มีการครอบคลมุสนิค้าและ

บริการและเสริมความแข็งแกร่ง ธนชาตมีแผนในการควบรวมกิจการของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือไมใ่นระยะ 3 ปี 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 

เร่ืองการบริหารหนีท่ี้ไมก่่อให้เกิดรายได้ จากรายงานท่ีเปิดเผยโดยตลอด NPL ของธนาคารธนชาตลดลง

มาเร่ือย ๆ ขณะนีอ้ยู่ท่ีประมาณร้อยละ 2.3 ของเงินให้สินเช่ือ ขณะท่ีอตุสาหกรรมเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 3.2 โดยประมาณ 

การบริหาร NPL ให้ความสาํคญัในการพิจารณาลกูค้าแตล่ะกลุม่เร่ิมต้นมาจากการทําระบบการพิจารณาเครดิตเพ่ือการ

คดัเลอืกลกูค้าให้ดี ตอ่มาคือการดแูลลกูค้าและการติดตามท่ีดีซึง่มีทีมงานเช่ียวชาญและเคร่ืองมือช่วยดําเนินการ กรณี

ลกูค้าท่ีดําเนินธุรกิจเป็นเวลานานถกูกระทบจากเศรษฐกิจขาลง ก็มีทีมงานโดยเฉพาะท่ีจะเข้าไปดแูลลกูค้าในเร่ืองของ

การปรับโครงสร้างหนี ้สาํหรับ NPA ก็แบบเดียวกนัมีทีมเช่ียวชาญในการประเมินมลูคา่และดแูลทรัพย์สิน ตลอดจนการ

ทําตลาดอยา่งเหมาะสมโดยมีการโปรโมทเป็นรายพืน้ท่ี ในสว่นต้นทนุในการดําเนินงานก็ไม่เพ่ิมขึน้ตามรายงานท่ีแสดง

ตอ่ผู้ ถือหุ้น 

เร่ืองจํานวนสาขา ใน 3 ปีท่ีผ่านมา มีการควบรวมสาขาในแต่ละพืน้ท่ี โดยพยายามบริหารให้แน่ใจว่า 

ในทกุพืน้ท่ีภมูิศาสตร์ จะมีสาขาเพียงพอท่ีลกูค้าจะเข้าถึงในบริการ ในขณะเดียวกนัให้ความสาํคญัในการดแูลพนกังาน

ด้วยเห็นว่าพนกังานมีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยมีการลงทุนในทุกปี ท่ีจะเพ่ิมความรู้ ฝึกทกัษะใหม่ ๆ ให้พนกังานมีความรู้

ความสามารถเพ่ิมขึน้ เพ่ือดแูลลกูค้าแตะ่รายหรือแตล่ะกลุม่ได้ดีขึน้ 

เร่ือง EEC มีทีมงานติดตามการดําเนินการของรัฐบาลในทุกพืน้ท่ีเพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดโอกาส 

ทางธุรกิจ สาํหรับผู้ประกอบการขนสง่ มีบริษัทในกลุม่ คือ บริษัท ราชธานี ลซิซิ่ง จํากดั (มหาชน) ท่ีเช่ียวชาญในลกูค้าท่ี

ประกอบการเช่นนี ้โดยถือเป็นผู้ นําในธุรกิจกลุม่นีแ้ละมีผลประกอบการท่ีดี 
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ประธานที่ประชุม 

เร่ืองท่ีกระทรวงคลงัสง่เสริมการควบรวมกิจการ จากการพิจารณามาตรการตา่ง ๆ ในเบือ้งต้น ในสว่นของ

ความสะดวกในการดําเนินการและลดภาระค่าใช้จ่ายในการควบรวมกิจการ ก็ไม่แตกต่างกับมาตรการท่ีธนาคาร 

ธนชาตได้รับตอนท่ีรวมกิจการกบัธนาคารนครหลวงไทยมากนกั สว่นประโยชน์ทางด้านภาษีหากมีการควบรวมกิจการ 

ท่ีมีขนาดของสินทรัพย์ในระดับต่าง ๆ อยู่ในระหว่างศึกษาว่าประโยชน์จะได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งขณะนีย้ังไม่มีการ

พิจารณากําหนดแผนเร่ืองการควบรวมกิจการคงต้องดูท่ีประโยชน์และโอกาสต่อไป การดําเนินธุรกิจขณะนีใ้ห้

ความสําคญัในการเติบโต โดยการเติบโตไม่ได้หมายถึงการเติบโตด้านขนาดของสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง

การเติบโตทางด้านกําไร ด้านความมัน่คงด้วย ท่ีผา่นมาธนชาตไมไ่ด้เติบโตทางด้านขนาดมากมายนกัแตเ่ติบโตทางด้าน

ความมัน่คงและกําไรคอ่นข้างดี การเติบโตทางด้านขนาดโดยปกติธุรกิจจะเน้นเร่ืองเชา่ซือ้ แตห่ากผู้ ถือหุ้นมีความเห็นใน

เร่ืองการควบรวมกิจการขอช่วยให้ความเห็นด้วยครับ 

คุณณัฐชาต  คาํศิริตระกูล  (ผู้ถอืหุ้น) 

1. มีแนวทางจดัการหุ้นท่ีซือ้คืนอยา่งไร 

2. การท่ีบริษัทฯ นําเงินไปซือ้หุ้ นคืน น่าจะได้ผลตอบแทนมากกว่าการท่ีบริษัทฯ นําเงินไปปล่อยกู้  

ใช่หรือไม ่

3. เคยดูข้อมลูสถาบนัการเงินระดบัโลกสว่นหนึ่งพบวิธีการตอบแทนผู้ ถือหุ้นโดยการจ่ายเงินปันผลก็

เป็นวิธีการหนึ่ง การซือ้หุ้ นคืนโดยเป็นโปรแกรมท่ีมีความต่อเน่ืองสมํ่าเสมอในหลายประเทศก็นิยมทํากันอย่างใน

สหรัฐอเมริกาบางบริษัทก็มีประกาศชดัเจนว่าการซือ้หุ้นคืนทําให้ Return ของบริษัทดีขึน้ ROE ก็ดีขึน้ และเมื่อลดทนุ 

ก็สามารถจ่ายปันผลต่อหุ้นได้มากขึน้โดยจํานวนเงินท่ีจ่ายไม่มากขึน้ อยากทราบว่าท่านประธานหรือคณะกรรมการมี

มมุมองในเร่ืองนีอ้ยา่งไร 

ประธานที่ประชุม 

1. ท่ีผา่นมายงัไมไ่ด้จําหนา่ยออก เพราะหุ้นท่ีถืออยู ่จริง ๆ แล้วมี Return ค่อนข้างสงู ถ้าขายออกไปได้

เงินมา และนํามาลดเงินกู้ ก็ประหยดัดอกเบีย้จ่ายได้ไม่มาก ในชัน้นีจ้ึงคิดว่ายงัไม่มีการจําหน่ายออก และหากไม่มีการ

จําหนา่ยภายในเวลาก็จะดําเนินการลดทนุตามกฎหมาย 

2. เน่ืองจากบริษัทฯ ไมม่ีการปลอ่ยกู้  จึงไม่สามารถตอบอย่างนัน้ได้ ซึ่งต้องแยกธุรกิจระหว่างธนาคาร

ธนชาตกบับริษัทฯ 

3. การซือ้หุ้นคืนหรือการจ่ายเงินปันผลต้องใช้เงิน โดยเงินของบริษัทฯ จะได้จากการจ่ายเงินปันผลของ

ธนาคารธนชาตหรือจากการกู้ยืมเงิน และต้องมีสภาพคลอ่งเหลอืถึงจะซือ้หุ้นคืนได้ ซึ่งทางคณะกรรมการก็พิจารณาอยู่

ตลอดเวลา ถ้ามีสภาพคลอ่งเหลอืก็มีทางเลอืก 2 ทางท่ีจะให้ประโยชน์ผู้ ถือหุ้น คือจ่ายเงินปันผลหรือซือ้หุ้นคืนถ้าเห็นว่า

ราคาหุ้นมนัตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

ผู้ถอืหุ้น  (ไม่แจ้งชื่อ) 

ท่ีมีข่าวออกว่าจะมีการรวมธนาคารกรุงไทยกับธนาคารทหารไทย สืบเน่ืองจากท่ีมีผู้ ถือหุ้นถามในการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นของธนาคารทหารไทยวา่ สว่นของ ING Bank N.V. ท่ีมาซือ้หุ้นธนาคารทหารไทยมีข้อตกลงท่ีจะต้องมา
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ซือ้หุ้นธนาคารจากกระทรวงการคลงัอีกร้อยละ 26.5 ก็ไม่ได้คําตอบว่าเป็นอย่างไร แต่การรวมธนาคารขนาดเล็กและ

ธนาคารขนาดใหญ่อาจมีประโยชน์จากท่ีธนาคารขนาดใหญ่จะมหีนว่ยงานท่ีมสีามารถดแูลลกูค้าท่ีมธุีรกิจเฉพาะด้านได้ 

อยา่งเช่น บริษัทหนึง่ท่ีเคยพบข้อมลู ทําเร่ืองพลงังานทดแทนด้านโซลาร์เซลล์และกงัหนัพดัลมท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ต้องย้าย

จากธนาคารขนาดเล็กไปใช้บริการธนาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ด้วยธนาคารขนาดเล็กไม่มีทีมงานท่ีเข้าใจธุรกิจของ

ลกูค้า จนตอ่มาบริษัทนัน้เติบโตและทําการซือ้หุ้นคืนเป็นหลกัพนัล้านบาท เน่ืองจากจะให้ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นรายย่อย

ด้วยการจ่ายเงินปันผลได้เพ่ิมมากขึน้  

 

 

นอกจากนีไ้มม่ีผู้ เสนอเร่ืองอ่ืนใดเข้าสูก่ารพิจารณา ประธานท่ีประชมุจึงกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา    16.52    นาฬิกา 

ลงช่ือ              นายบันเทิง  ตันติวิท            ประธานท่ีประชมุ 

 (               นายบนัเทิง  ตนัติวิท               ) 

ลงช่ือ           นายภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง          ผู้จดบนัทกึการประชมุ 

 (             นายภาณพุนัธ์ุ  ตวงทอง           ) 


