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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 
บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล 
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนิ ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา 
 

 องค์ประชุม ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จ านวน 83 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 11,113,021 
หุ้น  และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จ านวน 1,055 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 572,002,202 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,138 
ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 583,115,223 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.0472 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจ านวน 
1,165,129,703 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ทุนธนชาตมีหุ้นที่ถืออยู่จากการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) จ านวน 
116,512,970 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งหุ้นจ านวนดังกล่าวไม่ได้น ามา
ลงทะเบียน และไม่นับเป็นองค์ประชุม รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ 

 กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร) 
3. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล  (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
4. นายธีรพจน์ วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

และกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่ เป็น
ผู้บริหาร) 

5. 
 
6. 

นางสาลิน ี  วังตาล 
 
ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ 

กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการก ากับความเสี่ยง  (กรรมการ
อิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
ประธานกรรมการก ากับความเสี่ยง  (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ 
ไม่เป็นผู้บริหาร) 

7. นายวิชิต  ญาณอมร กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  และ
กรรมการก ากับความเสี่ยง  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 

8. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
9. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร  กรรมการก ากับความเสี่ยง  และกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 

 เปิดประชุม  นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อเวลา 10.00 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยพิจารณาเรียงตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว  

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
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โดย ประธานที่ประชุม แต่งตั้งให้  คุณภาณุพันธุ์  ตวงทอง  เลขานุการบริษัท เป็นผู้จดบันทึกการประชุม 
หลังจากนั้นขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และผู้บริหาร 
ตลอดจนช้ีแจงรายละเอียดวิธีการด าเนินการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

เลขานุการบริษัท  เรียนช้ีแจงว่าด้วยปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 และการ
ประชุมต้องมีมาตรการตามที่ทางการก าหนด  จึงขอแจ้งมาตรการที่ส าคัญส าหรับในห้องประชุม ดังน้ี 

 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในพ้ืนท่ีจัดประชุม 

 ขอความร่วมมือนั่งในต าแหน่งเดิมตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุม 

 ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ท่ีจัดบริการไว้ตามจุดต่าง ๆ 

 งดรับประทานอาหารภายในห้องประชุมและพื้นท่ีจัดประชุมทั้งหมด 

 กรณีมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ขอความกรุณาออกนอกพ้ืนท่ีจัดประชุม 

 ในการสอบถามในที่ประชุม กรุณาเขียนค าถามในกระดาษที่เตรียมไว้ให้พร้อมระบุช่ือและนามสกุล หรือ 
สอบถามผ่านไมโครโฟน ณ ต าแหน่งที่จัดไว้ให้เท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีการจัดไมโครโฟนส่งให้ผู้ถือหุ้น ณ ท่ีนั่ง 

 บริษัทฯ จะขอตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการลงมติเท่านั้นเพื่อลดเวลาในการรวมคนจ านวนมาก  
ในพื้นที่เดียวกัน 

โดยในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 
ของกรรมการทั้งหมด) รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ  
บรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการก ากับความเสี่ยง  ซึ่งได้แนะน ากรรมการบริษัทฯ  
เป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ดร.ธนชาติ  นุ่มนนท์ และคุณสาลินี  วังตาล ได้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ 
ในคณะกรรมการชุดย่อย แทนคุณธีรนันท์  ศรีหงส์ และคุณปริญญา  หอมเอนก ตามล าดับ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2563  

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้มีผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วย  ดังนี้  1) คุณก าธร  
ตันติศิริวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน  2) คุณธนวรรณ  ฑีฆาอุตมากร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน
ตรวจสอบ  3) คุณญาดา  ไทยปิ่นณรงค์  ผู้อ านวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ และ 4) คุณวัชระ  เพิ่มพิทักษ์  
ผู้อ านวยการอาวุโส  สายงานธุรกิจ 

เลขานุการบริษัท เรียนช้ีแจงว่า ในวันนี้คุณสมใจ  คุณปสุต ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  
ที่ท าการสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ก็ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดังนั้น หากในระหว่างการประชุม  
ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือผู้สอบบัญชีตอบช้ีแจงข้อสอบถามในวาระที่เกี่ยวข้องก็สามารถ
ด าเนินการได้ 

หลังจากนั้น ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ของโรงแรมเรียนช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเส้นทางหนีไฟกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือ
เพลิงไหม้เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น  

ต่อจากนี้ขอเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน  เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยคุณสสิมา  
ทวีสกุลชัย (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ และเลขานุการบริษัทได้ช้ีแจงรายละเอียด
วิธีการด าเนินการประชุมให้ทราบ สรุปได้ดังนี้ 
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 บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนไว้ให้กับทุกท่านเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติ 
ในการประชุม โดยบัตรลงคะแนนท่ีท่านได้รบัจะแบ่งเปน็วาระตา่ง ๆ รวมทั้งหมด 9 บัตร  ซึ่งฝ่ายจัดการได้พิมพ์รายละเอียด
ไว้ในบัตรแล้ว ส าหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 4 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้นจึงไม่มีบัตรลงคะแนน 
โดยผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 

 ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นช้ีแจงหรือค าถาม กรุณาเขียนค าถามลงใน
กระดาษ หรือสอบถามผ่านไมโครโฟน ณ ต าแหน่งที่จัดไว้ให้เท่านั้น เพื่อให้ผู้จดบันทึกการประชุม ได้บันทึกราย งาน 
การประชุมได้ถูกต้อง 

 การออกเสียงลงมติ ส าหรับท่านที่ประสงค์จะใช้สิทธิลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด 
กรุณากรอกมติของท่านพร้อมลงนามไว้ในบัตร เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บและรวบรวมคะแนน
ดังกล่าว  บัตรลงคะแนนใดที่มิได้ลงลายมือช่ือในบัตร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย” โดยบัตรที่ 
งดออกเสียง และบัตรเสีย จะไม่น ามานับเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้น วาระที่ 5 จะนับรวมเป็นฐานในการค านวณคะแนน
เสียงด้วย 

 ส าหรับท่านที่มีมติ “เห็นด้วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่มีมติไม่เห็นด้วย  
งดออกเสียง บัตรเสีย หักออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระนั้น  ได้จ านวนเท่าใดจะถือ
เป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบด้วย ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงการลงมติในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนใน
หนังสือมอบฉันทะด้วย 

 ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอด าเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน  
เมื่อการรวมคะแนนเป็นที่เรียบร้อยก็จะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป 

หลังจากการชี้แจงดังกล่าวข้างต้น ประธานที่ประชุมจึงขอเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ ดังนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 

 ประธานที่ประชุม  ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่าส าหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้จัดขึ้น 
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจ าเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน 
โดยรายละเอียดของร่างรายงานการประชุม ได้จัดพิมพ์ ไว้ ในเล่มหนังสือบอกกล่ าวเ ชิญประชุมหน้าที่  10  
ถึงหน้าท่ี 39 โดยขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไข
รายงานการประชุมในจุดใดบ้างหรือไม่  หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นช้ีแจงหรือค าถาม กรุณาเขียนค าถาม  
ในกระดาษที่เตรียมไว้ให้พร้อมระบุช่ือและนามสกุล หรือสอบถามผ่านไมโครโฟนในต าแหน่งที่จัดไว้ให้เท่านั้น เพื่อให้  
ผู้จดบันทึกการประชุม ได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานที่ประชุม  
จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 

ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 592,980,249 99.9983 
ไม่เห็นด้วย 9,502 0.0016 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 
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มต ิ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2562 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอ
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ท่ีผ่านมา ต่อท่ีประชุม 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 นี้ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานจาก
คณะกรรมการ ซึ่งได้จัดเตรียมการน าเสนอไว้ในรูปแบบของวีดิทัศน์ ความยาวประมาณ 9 นาที โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
พิจารณารายละเอียดในรายงานประจ าปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอก
กล่าวเชิญประชุม 

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

“ลมมรสุมเศรษฐกิจไทยปี 62 ยังคงโหมกระหน่ า ทั้งการหดตัวของการส่งออก การขยายตัวที่ชะลอลงของ
การลงทุนภาครัฐ ภาคเอกชน และการบริโภค ท าให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายถูกปรับลดลง 2 ครั้งในรอบปี จนลงมาอยู่ที่  
ร้อยละ 1.25 ต่อปี สินเช่ือในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง  แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของทุนธนชาต  
เราปรับยุทธศาสตร์การด าเนินธุรกิจด้วยการปรับโครงสร้างกลุ่มธนชาต โดยซื้อบริษัทย่อยและเงินลงทุนบางบริษัทจาก
ธนาคารธนชาตมาถือหุ้นโดยตรง และได้ขายหุ้นทั้งหมดของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย เพื่อรวมกิจการของทั้ง
สองธนาคารเข้าด้วยกัน กลายเป็นธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว พร้อมเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคาร
ทหารไทย โดยเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.12 การปรับยุทธศาสตร์ดังกล่าวถือเป็นการหยั่งรากการเติบโตเพื่ออนาคต 
โดยทุนธนชาตจะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ขึ้น มีความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มขึ้น แข็งแกร่งมากขึ้น อีกทั้งการซื้อบริษัทย่อยและเงินลงทุนบางบริษัทมาจากธนาคารธนชาต เปรียบได้กับการแตกกิ่ง
ก้านการกระจายตัวของแหล่งรายได้ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือประมาณ 14 ,000 ล้านบาท โดยเงินสด
ส่วนเกินนี้ได้จัดสรรไปซื้อหุ้นคืนในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินปันผลพิเศษให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท 

อีกทั้งมีแผนท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น ธุรกิจการเงิน และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ เหมาะสมให้กับท่านผู้ถือหุ้น การเติบโตของผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา  
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ  16 ,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.04 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก 
ผลการด าเนินงานของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย บวกก าไรจากการขายธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย  
ซึ่งได้ท ารายการไปเมื่อ 3 ธันวาคม 2562 ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 10 ,807 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.86 จาก 
ปีก่อน คิดเป็นก าไรต่อหุ้น เท่ากับ 9.43 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.74 บาท 

อีกทั้งรากฐานช่ือเสียงที่บริษัทในกลุ่มธนชาตยังคงหยั่งลึกในการยอมรับขององค์กรภายนอก ที่แสดงให้เห็น
ได้จากรางวัลต่าง ๆ ท่ีได้รับ 

ปี 2563 เต็มไปด้วยขวากหนามต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยังต้องเจอเมฆฝนปัจจัย
เสี่ยงทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีผลกระทบกับประเทศในวงกว้าง  
และในทุกมิติ เราจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจให้ทันต่อ
สถานการณ์ และลดผลกระทบให้น้อยที่สุด อีกทั้งในปี 2563 นี้ ธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตก าลังเริ่มต้น
กระบวนการรวมกิจการ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าการรวมกิจการจะเป็นไปด้วยความราบรื่น และส่งผลกระทบต่อการ
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ด าเนินธุรกิจของทั้งสองธนาคารน้อยที่สุด ส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยอื่น ๆ คณะกรรมการบริษัทฯ จะสนับสนุนอย่างเต็มที่
ในทุกด้าน ร่วมก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 

จากผลการด าเนินธุรกิจปกติ และก าไรจากการขายหุ้นธนาคารธนชาต เพื่อการรวมกิจการธนาคาร  
ธนชาตกับธนาคารทหารไทย  คณะกรรมการได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 3  ครั้ง รวมเป็นเงินปันผลจ่าย
หุ้นละ 7.00 บาท โดยแบ่งเป็นจ่ายเงินปันผลพิเศษหุ้นละ 4 .00 บาท เมื่อเดือนมกราคม 2563 จ่ายเงินปันผลจาก 
ผลประกอบการตามปกติปี 2562 จ านวน 1.20 บาท เมื่อเดือนตุลาคม 2562 และจ านวน 1.80 บาท เมื่อเดือนเมษายน 
2563 ซึ่งรวมเป็นเงินปันผลจากการด าเนินธุรกิจปกติรวม 3.00 บาทต่อหุ้น เพิ่มจากปีก่อนท่ี 2.60 บาทต่อหุ้น 

นอกจากนี้ เรามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ โดยคุณธีรนันท์ ศรีหงส์ และคุณปริญญา หอมเอนก 
ได้รับเชิญเป็นกรรมการธนาคารทหารไทยโดยเป็นกรรมการอิสระ ทั้งสองท่านจึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ  
มีผลตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  
และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณามีมติแต่งตั้งคุณสาลินี วังตาล และดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินและการก ากับดูแลธุรกิจเป็นอย่างดี มาร่วมเป็นกรร มการบริษัทฯ  
แทนกรรมการทั้งสองท่าน มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2563  

อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างมั่นคงต้องอยู่บนรากแก้วแห่งธรรมาภบิาล โดยในปีท่ีผา่นมา ได้รับการประเมิน
ตามโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อยู่ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) ได้รับคะแนนการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น 97 คะแนน จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย และเป็นส่วนหน่ึงของการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน โดยทุกบริษัทใน
กลุ่มธนชาตร่วมเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2557 ด้านการ
ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ยังสานต่อการอนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า จัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้เงินและการออมเงินอย่างถูกวิธี เพื่อให้หยั่งรากความมั่นคงทางการเงินให้กับสังคมไทยในระยะยาว 

แม้อุปสรรคเบื้องหน้าจะมิใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยวิสัยทัศน์มองการณ์ไกลถึงยุคหน้าของทุนธนชาตท าให้เราพร้อม
เติบโตจากรากที่แข็งแกร่งในวันนี้ เพื่อขยายความส าเร็จให้แก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้นอย่างไม่รู้จบ” 

ส าหรับวาระนี้ทุกท่านก็ได้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอ
เพื่อทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อสอบถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นรวบรวมไว้เพื่อเสนอ
ในวาระต่อ ๆ ไป  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมั ติ งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน เบ็ดเส ร็จ ส าหรับปีสิ้ นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอใน
วาระนี ้

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 3 บริษัทฯ ขอน าเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านวีดิทัศน์ความยาวประมาณ 9 นาที เพื่ออธิบายฐานะทางการ
เงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินนี้ได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข 
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ภาพรวม ณ ปี 2562 มีผลการด าเนินงานที่ดี มีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมเพิ่มขึ้ น แสดงถึงผลการ
ด าเนินงานท่ีดีของกลุ่มธนชาต ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
ทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม 

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์ 

 “คณะกรรมการขอน าเสนอแก่ที่ประชุมเพื่อการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเ งินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผลการตรวจสอบผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข  
งบการเงินรวมสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มธนชาต ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  
ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว 

เหตุการณ์ส าคัญในปี 2562 

1. การปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการ ระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย  
ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยท ารายการที่ส าคัญ ดังนี้ 

 บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น จากธนาคารธนชาตตามแผนการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจของกลุ่มธนชาต 

 บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทยตามมาตรฐานการบัญชี การขาย
บริษัทย่อยมีผลท าให้บริษัทฯ ไม่ต้องน างบการเงินของธนาคารธนชาตมาจัดท างบการเงินรวมของบริษัทฯ อีกต่อไปด้วย
เหตุผลดังกล่าวมีผลท าให้สินทรัพย์รวม หน้ีสินรวม และส่วนของเจ้าของรวมลดลงจากสิ้นปีก่อน 

 บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในสัดส่วนร้อยละ 20 .11 ซึ่งตามมาตรฐานการ
บัญชีถือว่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยจะแสดงรายการมูลค่าของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทจาก Scotia Netherlands Holding 
B.V. ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารธนชาต 

จากการปรับโครงสร้างดังกล่าวท าให้โครงสร้างของบริษัทฯ เปลี่ยนไปดังแสดงตามแผนภาพต่อไปนี้ 

แผนภาพแสดง โครงสร้างกลุ่มธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้าง และซ้ือขายหุ้นธนาคารธนชาต และธนาคารทหาร
ไทย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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หมายเหตุ : TCAP = บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน), NFS-AMC = บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอส เอฟ จ ากัด,  MAX-AMC = บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ 
จ ากัด, MBK =  บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน), PRG = บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากัด (มหาชน),  TNS = บริษัทหลักทรัพย์  ธนชาต 
จ ากัด (มหาชน), TNI = บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน), TS-AMC = บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ ากัด,  SPV 1 = บริษัท 
ธนชาต เอสพีวี 1 จ ากัด, SPV2 = บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากัด, THANI = บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน), TGL = บริษัท ธนชาตกรุ๊ป 
ลีสซิ่ง จ ากัด, TTD = บริษัท ธนชาตเทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด, SSV = บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จ ากัด, TMS = บริษัท ธน
ชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
ร้อยละการถือหุ้นของ  MBK, TNS,TNI,TS-AMC,THANI, SPV2 และ PRG ไม่รวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต 

2. มาตรฐานการบัญชีที่มผีลบังคับใช้ในปี 2563 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า 
โดยมาตรฐานท้ัง 2 ฉบับ ไม่ได้มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 

การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม จ านวน 16 ,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 

ปีก่อน 954 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 ส่วนใหญ่เกิดจากผลการด าเนินงาน ของบริษัทย่อยที่ส าคัญ ดังนี้ 

 ก าไรสุทธิของ บริษัท ธนชาตประกันภัย จ านวน 1,449 ล้านบาท 

 ก าไรสุทธิของ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ านวน 1,674 ล้านบาท 

 ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม ของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ านวน 1,964 ล้านบาท 

 ก าไรสุทธิของ บริษัทบริหารสินทรัพย์และบริษัทย่อยอื่น จ านวน 186 ล้านบาทและ 

 ก าไรสุทธิของ ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย 2 บริษัท (ก าไรจากการด าเนินงานที่ยกเลิก) จ านวน 
13,361 ล้านบาท  

ส่งผลให้งบการเงินรวมมีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ จ านวน 10,807 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,968 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.9 จากปีก่อน 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานปี 2562 และปี 2561 ของบริษัทย่อยที่ส าคัญ 

บริษัทย่อย 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง/ทางอ้อม 

(ร้อยละ) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
ส าหรับปี 

2562 2561 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 50.96 1,674 593 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 50.96 1,449 1,042 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ ากัด 99.96 134 237  
บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) (งบการเงินรวม) 55.47 1,964 1,641  
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ากัด 100.00 135 14 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากัด 83.44 224 201 
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  51.00 (231) (63) 

รายการที่ส าคัญในงบการเงินรวม มีดังนี้  
รายได้จากการด าเนินงานสุทธิ จ านวน 7,603 ล้านบาท ประกอบด้วย 
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 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ จ านวน 2,740 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 2,542 ล้านบาท และจากธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต จ านวน 459 ล้านบาท และบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต 
จ ากัด (มหาชน) จ านวน 170 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ จ านวน 468 ล้านบาท  

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ จ านวน 1 ,202 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากค่านายหน้าบริษัท
หลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) จ านวน 912 ล้านบาท  บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) จ านวน 236 ล้านบาท  

 รายได้จากการรับประกันภัย / ประกันชีวิตสุทธิ จ านวน 1 ,408 ล้านบาท  โดยเป็นรายได้จาก 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1,936 ล้านบาท ในขณะที่ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

มีรายได้จากการรับประกันชีวิตสุทธิ ลดลง 528 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการตั้งส ารองประกันชีวิตเพิ่ม  เนื่องจากอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอยู่ในระดับต่ า 

 ก าไรจากการรับช าระหนี้ / ตีโอนทรัพย์ช าระหนี้ ของบริษัทฯ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ จ านวน 425 
ล้านบาท 

 ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย จ านวน 367 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ จ านวน 2 ,837 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 

จ านวน 3,153 ล้านบาท และ รายการโอนกลับหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญจ านวน  316 ล้านบาท 

การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวม ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
ด้านสินทรัพยร์วม 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จ านวน 160,927 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่ส าคัญ คือ 

 เงินลงทุนสุทธิ จ านวน 41,551 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
และตราสารหนี้ภาคเอกชน 

 เงินลงทุนบริษัทร่วมสุทธิ 45,421 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในธนาคารทหารไทย จ านวน 
42,044 ล้านบาท 

 เงินให้สินเช่ือ จ านวน 56,266 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินของบริษัท 
ราชธานีลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 

ด้านหนี้สิน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2562 จ านวน 86,868  ล้านบาท รายการที่ส าคัญ ได้แก่ 

 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม จ านวน 44,780 ล้านบาท ประกอบด้วยของบริษัทฯ จ านวน 17,587 
ล้านบาท และบริษัทย่อยจ านวน 27,193 ล้านบาท 

 หนี้สินอื่น จ านวน 26,428 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต 
จ านวน 13,096 ล้านบาท 

ส่วนของเจ้าของรวม จ านวน 74 ,059 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของบริษัทใหญ่ จ านวน 65 ,833 
ล้านบาท  และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน 8,226 ล้านบาท 

จากความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ต่อเป้าหมายความส าเร็จของทุกบริษัท ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคง ขอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปีที่อยู่ในมือท่านผู้ถือหุ้นแล้ว” 
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ภายหลังจากการน าเสนอวีดิทัศน์ คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วีดิทัศน์ท่ีได้น าเสนอผ่านไป
นั้น ได้อธิบายรายการส าคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ในปี 2562 
ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อม
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และสรุปงบการเงิน การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการประจ าปี 2562 

จากนั้น ได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้จะมีผู้สอบบัญชี  
จากส านักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ช่วยตอบค าถามให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น 
แต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 590,906,013 99.9983 
ไม่เห็นด้วย 9,502 0.0016 
งดออกเสียง 4,437,700 - 
บัตรเสีย 0 - 

มต ิ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วยให้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2562 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอใน
วาระนี ้

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ตามรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้ช้ีแจงให้
ท่ านผู้ ถื อหุ้ นทราบในวาระที่  2  และวาระที่  3  ไปแล้ วนั้ น  และจากข้อมู ลที่ แสดงไว้ ในหนั งสือบอกกล่าว 
เชิญประชุมโดยในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จ านวน 57,261,091,986.42 บาท และก าไรสุทธิส่วน
ที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จ านวน 10,807,059,309.68 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล จ านวน 3 ครั้ง จากผลประกอบการปี 2562 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท โดยมีทุนส ารอง
ตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบ ดังนี้ 

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและ
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ จ านวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงินปันผลจ่ายหุ้นละ 7.00 บาท ดังนี้ 

 ครั้งท่ี 1 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.20 บาท เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 

 ครั้งท่ี 2 จ่ายเงินปันผลพิเศษหุ้นละ 4.00 บาท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 

 ครั้งท่ี 3 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.80 บาท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 

2. รับทราบการไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุน
ส ารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
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รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้าท่ี 2-4 และเนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ
ไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อสอบถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นรวบรวมไว้เพื่อเสนอในวาระ
ต่อ ๆ ไป 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 และอนุมัติเงิน
บ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณธีรพจน์  วัชราภัย  ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล เป็นผู้น าเสนอในวาระนี้ 

คุณธีรพจน์  วัชราภัย  เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 ได้จ่ายค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการ
บริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 มีจ านวนเงินรวมที่ จ่าย
ในปี 2562 ดังนี ้

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมซึ่งเป็นไปตาม
จ านวนครั้งท่ีกรรมการเข้าร่วมประชุม รวมจ านวนท่ีจ่ายเป็นเงิน 11,098,064.52 บาท  

 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายแก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกคณะรวมจ านวนที่จ่าย 5,488,548.39 บาท 

 ตารางแสดงอัตราค่าตอบแทนท่ีจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ทุกคณะที่จ่ายในปี 
2562 และที่จ่ายในปัจจุบัน รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หน้าที่ 4 

ส่วนค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2562 ดูได้จากรายงานประจ าปีหน้าที่ 92 ถึงหน้าที่ 93 ซึ่ง
เป็นการรายงานเพื่อทราบไม่มีการลงมติ และนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รายงานไปแล้วนั้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชน์อ่ืนใดในลักษณะที่มิใช่ค่าตอบแทนตามปกติให้แก่กรรมการ 

ส าหรับในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนแต่ละคนจะต้องสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 

2. มีการพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยน าข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนหมวดธุรกิจธนาคารที่รวบรวมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้ 

1. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราทีจ่่ายในปจัจุบัน ดังนี ้
(หน่วย: บาท) 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 
ค่าเบี้ยประชมุ 
(ต่อครั้ง : คน) 

ประธาน 120,000 60,000 
กรรมการ 60,000 30,000 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่จ่ายในปัจจุบัน ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 
ค่าเบี้ยประชมุ 
(ต่อครั้ง : คน) 

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

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่จ่ายในปัจจุบัน ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 
ค่าเบี้ยประชมุ 
(ต่อครั้ง : คน) 

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

คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง 
ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่จ่ายในปัจจุบัน ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน : คน) 
ค่าเบี้ยประชมุ 
(ต่อครั้ง : คน) 

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

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยทุก
คณะ และให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตรานี้ไว้จนกว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

2. อนุมัติการจัดสรรเงินบ าเหน็จแก่กรรมการ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ในอัตราร้อยละ 1 
ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่รวมเงินปันผลพิเศษ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ก าหนดไว้ โดย
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยปีนี้เงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นรวม
เป็นจ านวนเงิน 3,262,305,489 บาท โดยไม่รวมเงินปันผลระหว่างกาลที่เป็นเงินปันผลพิเศษ ดังนั้น จ านวนเงินบ าเหน็จที่
ขอเสนอจ่ายแก่กรรมการทั้งคณะ จึงเป็นเงินจ านวน 32,623,054.89 บาท รายละเอียดของการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการ
จากผลการด าเนินงานปี 2560-2562 ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้าท่ี 5 โดยปีที่แสดงในเอกสารเป็นปีผลการ
ด าเนินงาน 

หลังจากนั้น คุณธีรพจน์  วัชราภัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้น
สอบถาม / แสดงความคิดเห็น ดังน้ี 

คุณวารุณี  ทิพย์พญาชัย  (ผู้ถือหุ้น) 
บ าเหน็จกรรมการจ านวน 32 ล้านบาท นั้น เห็นว่าเป็นจ านวนที่มากเกินไป เห็นควรเสนอว่าบ าเหน็จ

กรรมการไม่ควรเกินจ านวน 25 ล้านบาท หรืออาจจะก าหนดเป็นร้อยละ แต่ก็ควรก าหนดวงเงินสูงสุดไว้ 

หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยใช้บัตรที่
ระบุวาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2 ดังนี ้
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1. ขออนุมัติค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ โดย
ใช้บัตรลงคะแนนวาระที่ 5.1 

2. ขออนุมัติจ่ายเงินบ าเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ในจ านวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ 
ผู้ถือหุ้น โดยไม่รวมเงินปันผลพิเศษ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยใช้
บัตรลงคะแนนวาระที่ 5.2 

ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 596,472,113 99.9882 
ไม่เห็นด้วย 17,802 0.0029 
งดออกเสียง 52,300 0.0087 
บัตรเสีย 0 0.0000 

มต ิ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 

ผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 528,763,536 88.6380 
ไม่เห็นด้วย 67,695,379 11.3479 
งดออกเสียง 83,300 0.0139 
บัตรเสีย 0 0.0000 

มต ิ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
อนุมัติการจัดสรรเงินบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ไม่รวมเงินปันผล
พิเศษ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานที่ประชุม แถลงต่อท่ีประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่
ออกตามวาระ และเนื่องจากในการประชุมในครั้งนี้ คุณธีรพจน์  วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล เป็นกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในครั้งนี้ จึงขอให้  คุณวิชิต  ญาณอมร กรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้ 

คุณวิชิต  ญาณอมร  เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายศุภเดช  พูนพิพัฒน ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่ 
   เป็นผู้บริหาร) 

2. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนด
 ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  (กรรมการอิสระ) 
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3. นายธีรพจน์  วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา  ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
  และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี้  จึงใคร่ขอเชิญบุคคลที่ถูกเสนอช่ือรับแต่งตั้งเป็น
กรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการช่ัวคราว หลังจากนั้นบุคคลที่ถูกเสนอช่ือรับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้ง 
3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม 

คุณวิชิต  ญาณอมร  เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า การสรรหาหรือเสนอแนะผู้ที่จะเข้ารับต าแหน่ง 
แทนกรรมการที่ครบวาระนี้ นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาแล้ว คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังได้เปิดโอกาส 
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้ ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล จึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออก
ตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความรู ้ความสามารถ และคุณสมบตัิ
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยส าหรับกรรมการที่ออกตามวาระได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาและการเข้าร่วมประชุม
ด้วย มีมติเสนอบุคคล 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณามีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอบุคคลทั้ง 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ
พิจารณาข้อมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้จากหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมตั้งแต่หน้าที่ 40 ถึงหน้าที่ 46 
หรือตามที่แสดงบนจอภาพ 

หลังจากนั้น คุณวิชิต  ญาณอมร  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นสอบถาม 
/ แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

คุณวารุณี  ทิพย์พญาชัย  (ผู้ถือหุ้น) 

1. จ านวนกรรมการของบริษัทฯ ควรมี 12 คนหรือไม่ และกรรมการแต่ละคนควรด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยแค่ 1 คณะต่อคน เนื่องจากแต่ละคณะมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มาก และควรให้  
บุคคลที่จะมาเป็นกรรมการใหม่แสดงวิสัยทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นเลือก 

2. ในวาระเลือกตั้งกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นต้องเลือกบุคคลเป็นกรรมการจ านวน 3 คน เท่ากับว่าผู้ถือหุ้นไม่มี
ตัวเลือกได้มากกว่า 3 คน เพราะเนื่องจากคณะกรรมการเสนอบุคคลมาให้เลือกเพียงแค่ 3 คนเท่านั้น เสนอว่าควรให้
คณะกรรมการเสนอช่ือบุคคลประมาณ 6 คน จะได้มีตัวเลือกที่มากขึ้น 

3. บุคลากรที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความสามารถ จึงเสนอให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ควรพิจารณาบุคลากรดังกล่าวมาร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งคิดว่าปัจจุบันกรรมการบริษัทใน
หลายแห่งมีรายได้ที่ดี เช่ือว่าคงมีบุคคลหลายคนที่อยากเป็นกรรมการ และในการสรรหากรรมการนั้นไม่ควรให้เป็นภาระ
ของผู้ถือหุ้นในการเสนอช่ือ 

ประธานที่ประชุม 

ส าหรับเรื่องกรรมการนั้น ปัจจุบันเห็นว่ากรรมการบริษัทฯ จ านวน 9 คน ยังเหมาะสมและเพียงพอ แต่จะรับ
ความคิดเห็นนี้ไว้พิจารณา 

http://www.thanachart.co.th/
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หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ 

คุณวิชิต  ญาณอมร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เพื่อความโปร่งใสในการลงมติจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแยก
เป็นรายบุคคล โดยให้ใช้บัตรที่ระบุ วาระที่ 6.1 ถึงวาระที่ 6.3 ที่ระบุชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 

6.1 นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์ 
6.2 นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ 
6.3 นายธีรพจน์  วัชราภัย 

จากนั้น คุณวิชิต  ญาณอมร  ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการช่ัวคราวกลับเข้าที่
ประชุมเพื่อด าเนินการในวาระต่อไป 

มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยให้แต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยแยกการ
ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลจากคะแนนเสียงท้ังหมดของที่ประชุม ดังน้ี 

ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์  มีดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 525,058,843 88.0168 
ไม่เห็นด้วย 71,484,472 11.9831 
งดออกเสียง 11,300 - 
บัตรเสีย 0 - 

ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  มีดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 447,187,763 74.9631 
ไม่เห็นด้วย 149,355,552 25.0368 
งดออกเสียง 11,300 - 
บัตรเสีย 0 - 

ผลการลงมติวาระที่ 6.3 นายธีรพจน์  วัชราภัย  มีดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 466,689,958 78.2323 
ไม่เห็นด้วย 129,853,357 21.7676 
งดออกเสียง 11,300 - 
บัตรเสีย 0 - 

มต ิ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคล
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอช่ือท้ัง 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

ประธานที่ประชุม  ได้มอบหมายให้  คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น 
ผู้น าเสนอในวาระนี้ 
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คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 ซึ่งก าหนดค่าสอบบัญชีให้เป็นจ านวนเงิน 950,000 บาท  โดย
ส าหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาน าเสนอผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีรายนาม ดังน้ี 

1. นางสาวสมใจ  คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
2. นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 
3. นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงิน 1,500,000 บาท 

หลังจากได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความเหมาะสมของปริมาณงานแล้ว  
มีความเห็นว่า บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีผลการปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไป
ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่ ในระดับสากล  มีบุคลากรที่มี ความรู้  
ความช านาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจต่าง ๆ 
ของบริษัทในกลุ่มธนชาตเป็นอย่างดี ตลอดจนมีการให้บริการ และการให้ค าปรึกษากับบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี
ตลอดมา 

ส าหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2563 นี้ ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน รวมถึง
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ 
แต่อย่างใด 

โดยอัตราค่าสอบบัญชีของปี 2563 จ านวน 1,500,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 550,000 บาท 
โดยการเพิ่มค่าสอบบัญชีนั้นมีเหตุผลหลักอยู่ 2 ประการ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัท เนื่องจาก
การรวมกิจการของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย ดังนี้ 

- บริษัทฯ จะมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมธนาคารทหารไทย จ านวนประมาณ 42 ,000 ล้านบาท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 26 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งถือเป็นสัดส่วนสินทรัพย์ที่มีสาระส าคัญของบริษัทฯ และการที่บริษัทฯ ถือหุ้นใน
ธนาคารทหารไทยในสัดส่วนร้อยละ 20.12 จึงต้องมีการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนจากเงินลงทุนนี้ตามวิธีส่วนได้เสีย 
(equity method) ซึ่งตามมาตรฐานการสอบบัญชี ส านักงาน อีวาย จะต้องมีการตรวจกระดาษท าการของผู้ตรวจสอบ
บัญชีของธนาคารทหารไทยด้วย (ในที่นี้คือ KPMG) 

- ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ จะต้องมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และ
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เมื่อโครงสร้างเปลี่ยนแปลง บริษัทที่เคยอยู่ภายใต้ 
ธนาคารธนชาต ปัจจุบันมาอยู่ภายใต้บริษัทฯ การตรวจสอบดังกล่าวจึงต้องด าเนินการภายใต้บริษัทฯ ท าให้ค่าธรรมเนียม
ในการตรวจสอบ เพิ่มสูงขึ้นด้วย 

ส าหรับรายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน และข้อมูลอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในเล่มหนังสือบอกกล่าว  
เชิญประชุม หน้าท่ี 47 ถึงหน้าท่ี 49 

หลังจากนั้น คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มี 
ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ 
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ผลการลงมติในวาระที่ 7  มีดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 583,668,018 97.8420 
ไม่เห็นด้วย 12,873,002 2.1579 
งดออกเสียง 31,000 - 
บัตรเสีย 0 - 

มต ิ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

1. นางสาวสมใจ  คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
2. นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 
3. นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812 
และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 1,500,000 บาท 

วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานที่ประชุม  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและค าถามต่าง ๆ ได้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม / 
แสดงความเห็น ดังน้ี 

ผู้ถือหุ้น  (ไม่ระบุชื่อ) 

1. ธนาคารธนชาตมีโครงการในอนาคตอะไรบ้าง และมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างไร 

2. หนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในปี 2562 ของบริษัทฯ เป็นอย่างไรบ้าง 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนช้ีแจง ดังนี้ 

1. จากที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารทหารไทยเปิดเผยในการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ล่าสุด แผนธุรกิจเมื่อสิ้นปี 2562 ธนาคารทหารไทยมีแผนเติบโตอยู่  แต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนแผนเนื่องจากผลกระทบ
ของ COVID-19 และให้ความส าคัญในการด าเนินการรวมกิจการให้เสร็จตามก าหนดภายในปีหน้ากับการดูแลเยียวยาลูกค้า
ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

2. สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มี NPL ตามงบการเงินรวมประมาณ 2,826 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากราชธานีลิสซิ่ง 
กับ NPL ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ในกลุ่ม โดยได้ตั้งส ารองในส่วนท่ีไม่มีหลักประกัน 2,561ล้านบาท ครบถ้วนแล้ว 

ผู้ถือหุ้น  (ไม่ระบุชื่อ) 

1. ธุรกิจเช่าซื้อของธนาคารธนชาต ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 หรือไม่ 

2. พบมีการโอนกลับส ารองหลายร้อยล้านบาท สาเหตุเกิดจากอะไร 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนช้ีแจง ดังนี้ 

1. ได้รับผลกระทบ โดยลูกค้าได้ใช้สิทธิตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ผ่อนปรน ซึ่งรอบแรกครบ
เดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งต้องมีการเจรจากับลูกค้าต่อไปว่าลูกค้ามีความสามารถในการช าระได้หรือไม่อย่างไร  
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2. กรณีมีการโอนกลับส ารอง เนื่องจากมีการขายทรัพย์สินรอขายในระหว่างปี ซึ่ งมีการตั้งส ารองไว้ เมื่อ
ขายออกก็จะมีการโอนกลับส ารอง ส าหรับลูกหนี้ NPL / NPA บางรายที่ใช้ระยะเวลานานมากในการเจรจาต่อรองและ
พิจารณาว่าไม่คุ้มค่าในการบริหารจัดการได้ก็จะด าเนินการขายออก 

ผู้ถือหุ้น  (ไม่ระบุชื่อ) 

1. สิ้นปีบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ ได้รับผลตอบแทนต่ า เช่น รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
(Interbank) เราควรลดสินทรัพย์เหล่านี้หรือไม่ 

2. งบกระแสเงินสดลดลง สาเหตุเกิดจากอะไร 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนช้ีแจง ดังนี้ 

1. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้ปัจจุบันภาวะการลงทุนไม่เหมาะสม ฝ่ายจัดการจึงชะลอการ
ลงทนุออกไป และน าเงินสดไปพักไว้ ตั๋วเงินคลัง กองทุนตราสารหนี้ และเงินฝากซึ่งมีผลตอบแทนค่อนข้างต่ า แต่ฝ่ายจัดการ
จะพิจารณาหาโอกาสในการลงทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต่อไป  โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจ านวนมากจาก
การท ารายการซื้อขายหุ้นเพื่อการรวมกิจการ ระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย ซึ่งบริษัทฯ น ามาจ่ายปันผล
พิเศษหุ้นละ 4 บาท (คิดเป็นจ านวน 4,583 ล้านบาท) กับซื้อหุ้นคืนไปจ านวน 4,863 ล้านบาท และมีการลงทุนเพิ่มเล็กน้อย 
รวมถึงอาจมีการพิจารณาลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ให้นโยบายโดยเน้นให้ทุกบริษัทในกลุ่มให้
ความระมัดระวังในการบริหารจัดการสภาพคล่องเป็นส าคัญ 

2. ช่วงปลายปี 2562 มีหุ้นกู้ท่ีครบก าหนดไถ่ถอน บริษัทฯ จึงน าเงินไปจ่ายคืนหุ้นกู้ดังกล่าว 

คุณวิบูล  ธนสารไพบูลย์  (ผู้รับมอบฉันทะ) 

1. การด าเนินการเพื่อการรวมกิจการธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย จะมีกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร 

2. ปัจจุบันพบสาขาธนาคารบางสาขามีทั้งสีส้มกับสีฟ้า แต่ให้บริการแยกกัน ลูกค้าจะสับสนหรือไม่ 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนช้ีแจง ดังนี้ 

1. การด าเนินการเพื่อการโอนกิจการตามแผนการรวมกิจการ เป็นเรื่องส าคัญที่พิจารณาร่วมกันอยู่ ซึ่งต้อง
ด าเนินการรวมกิจการให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 โดยเป็นเง่ือนไขส าคัญตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมัติ  
และมีประเด็นในเรื่องภาษี ซึ่งหากไม่สามารถด าเนินการรวมกิจการให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2564 บริษัทฯจะมีภาระภาษี  
ซึ่งเมื่อด าเนินการตามแผน จะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ 

2. ขณะนี้มีนโยบายที่จะย้ายลูกค้าธนาคารธนชาตไปใช้บริการกับธนาคารทหารไทย เพื่อลดธุรกรรมที่
จะต้องโอน ณ วันโอนกิจการซึ่จะช่วยลดความเสี่ยงในการโอนกิจการที่ต้องด าเนินการภายใน 1 วัน โดยแนวทางหนึ่งคือ
พิจารณาสาขาของทั้งสองธนาคารที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน  มาใช้พื้นที่ บริเวณเดียวกัน (Co-Location) และมีการ
ให้บริการของทั้งสองธนาคาร แต่มีจุดให้บริการแยกกันอยู่ และเชิญชวนให้ลูกธนาคารธนชาตย้ายไปใช้บริการธนาคารทหาร
ไทย เรื่องความกังวลว่าลูกค้าจะสับสน จะรับไปแจ้งทั้งสองธนาคารให้มีการสื่อสารท าความเข้าใจลูกค้าให้ชัดเจน 

ผู้ถือหุ้น  (ไม่ระบุชื่อ) 

การที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนที่ราคาเริ่มต้นประมาณ 55 บาท และลดลงมาถึงประมาณ 34 บาท มีผลดีผลเสีย
อย่างไร  
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คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนช้ีแจง ดังนี้ 

บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนโดยมีราคาสูงสุดที่ 55.25 บาท และต่ าสุดที่ 32.60 บาท ผลดีการซื้อหุ้นคืนท าให้  
บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) สูงขึ้น มีก าไรต่อหุ้น (EPS) ที่ดีขึ้น เป็นการท าประโยชน์แก่ 
ผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับว่าผู้ถือหุ้นได้ผลตอบแทนจากเงินที่ซื้อหุ้นคืนที่เท่ากับ ROE ของบริษัทฯ และเมื่อลดทุนตามเวลาที่
กฎหมายก าหนด ท าให้ก าไรของบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดทุนไป ส่วนราคาหุ้นในตลาดที่ปรับลดลง  
ไม่มีผลกระทบต่องบของบริษัทฯ บริษัทฯ ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการประกาศอย่างชัดเจนถึงจ านวนหุ้นที่ซื้อ วงเงิน 
และเกณฑ์การค านวณราคาที่จะซื้อคืน ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน 

ผู้ถือหุ้น  (ไม่ระบุชื่อ) 

กรณีถือหุ้นท้ังบริษัทฯ และธนาคารทหารไทย ในอนาคตจะเป็นอย่างไร 

ประธานที่ประชุม  เรียนช้ีแจง ดังนี้ 

หุ้นของบริษัทฯ ปัจจุบันมีความมั่นคงมาก แต่ก าไรของปีนี้จะเป็นเท่าไหร่คงต้องรอให้บริษัทฯ ประกาศผล
การด าเนินงานในไตรมาสที่เหลือของปีต่อไป ส าหรับส่วนแบ่งก าไรจากธนาคารทหารไทยในช่วงนี้อาจจะปรับตัวลดลง  
แต่เมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง คณะกรรมการเชื่อว่าส่วนแบ่งก าไรดังกล่าวจะปรับตัวดีขึ้น 

ส าหรับเงินลงทุนอื่นของบริษัทฯ เริ่มจากบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ยังคงมีผลประกอบการ  
ที่ดีอยู่  บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ผลด าเนินงานก็มั่นคงดี บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) ก็มีผล
ประกอบการดี ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ก็อยู่ในระดับสูงพอสมควรถึงแม้ตลาดหุ้นโดยรวมจะปรับตัวลดลง ส่วนบริษัท 
เอ็มบีเค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) มีผลกระทบบ้าง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ด าเนินการค่อนข้างยากภายใต้สถานการณ์
ปัจจุบันกับมี ความ เสี ยหายจากเ งินลงทุนใน บริษัท  การบินไทย จ ากั ด  (มหาชน)  จึ งประสบผลขาดทุน  
ส่วน บริษัท เอ็มบีเค จ ากัด (มหาชน)  ในอดีตก าไรดี จ่ายเงินปันผลแก่บริษัทฯ พอสมควร แต่ในปีนี้มีผลก ระทบจาก 
COVID-19 กระทบต่อธุรกิจห้างสรรพสินค้าและโรงแรมสูงมาก คงต้องใช้เวลาฟื้นตัวระยะหนึ่ง ส่วนธุรกิจอื่นของ บริษัท 
เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) เช่น ธุรกิจให้สินเช่ือของ บริษัท ที ลีสซิ่ง จ ากัด และ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จ ากัด ปล่อย
สินเช่ือได้ดีอย่างมาก 

ส่วนเงินสดคงเหลือในปัจจุบัน คณะกรรมการมีนโยบายให้ความส าคัญกับการดูแลบริษัทลูกให้มี  
ความมั่นคงและปลอดภัย ส่วนการลงทุนคงต้องรอสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายค่อยพิจารณากันอีกที 

กรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศห้ามธนาคารพาณิชย์จ่ายปันผลนั้น บริษัทฯ ไม่เป็นธนาคารพาณิชย์
จึงสามารถจ่ายปันผลได้ ซึ่งคณะกรรมการคงจะพิจารณาผลการด าเนินงานกันต่อไป 

ผู้ถือหุ้น  (ไม่ระบุชื่อ) 

1. ตามข้อตกลงบริษัทฯ จะถือหุ้นธนาคารทหารไทยประมาณร้อยละ 20 ต่อมาพบว่ามีการซื้อหุ้นเพิ่ม เห็น
ประโยชน์อย่างไรในการลงทุนธนาคารทหารไทยเพิ่มเติม 

2. เรามีเ งินสดในมือจ านวนมาก ท่านประธานบอกคงจะเก็บเงินสดในสถานะการณ์แบบนี้   แต่ 
คุณสมเจตน์แจ้งว่าอาจมีการพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม อยากขอความชัดเจน 

3. COVID-19 ส่งผลกระทบมาก ท าให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในไตรมาส 2 น่าจะเห็นผลกระทบ
มาก และไปถึงไตรมาสที่ 3 กับ ไตรมาสที่ 4 ซึ่งน่าจะทราบแล้วว่าลูกค้ามีปัญหาแค่ไหน 
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ประธานที่ประชุม  เรียนช้ีแจง ดังนี้ 

1. หุ้นธนาคารทหารไทยท่ีถืออยู่ เป็นการลงทุนจากท่ีซื้อครั้งแรก แต่ขณะนี้ยังไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมอีกเลย
แม้ราคาจะปรับลดลงมามาก 

2. ที่คุณสมเจตน์กล่าวว่าอาจมีการพิจารณาลงทุนเพิ่มนั้ น ขณะนี้สถานการณ์ด้านการลงทุนยังมี 
ความไม่แน่นอนสูง นโยบายในปัจจุบัน จึงเน้นให้ความส าคัญในการดูแลบริษัทลูกให้มั่นคงและปลอดภัย หากมีธุรกิจที่ลงทุน
แล้วมีก าไร บริษัทฯ ก็อาจพิจารณา แต่ก็จะอยู่ในวงเงินลงทุนท่ีไม่สูงมาก 

3. หนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคารทหารไทย ความเห็นส่วนตัวจะเห็นชัดในไตรมาส 3 และไตร
มาส 4 ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันในเกือบทุกธนาคาร แต่ธนาคารพาณิชย์มีการเตรียมตัวตั้งส ารองกันแล้ว บริษัทฯ ไม่ได้
รับข้อมูลของธนาคารทหารไทยมากกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น ส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในธนาคารทหารไทยก็ไม่
สามารถเอาข้อมูลมาแจ้งต่อบริษัทฯ ได้ เป็นเรื่องท่ีกรรมการแต่ละท่านจะต้องรักษาไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

ผู้ถือหุ้น  (ไม่ระบุชื่อ) 

1. บริษัทฯ ขายหุ้น บริษัท อายิโนะโมะโตะ๊ (ประเทศไทย) จ ากัด มีเงินสดเหลือเท่าไหร่ 

2. บริษัทฯ จะมีธรุกิจหลักอะไรมาแทนธนาคารธนชาตที่ขายไป 

3. บริษัทในกลุ่มมีการลงทุนในการบนิไทยบ้างหรือไม่ 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนช้ีแจง ดังนี้ 

1. บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากัด ได้ด าเนินการขายหุ้น บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 7,200 ล้านบาท ตามที่ได้เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งคิดเป็น
ก าไรก่อนภาษีประมาณ 3,730 ล้านบาท และเป็นก าไรสุทธิประมาณ 2,990 ล้านบาท  

2. ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นธุรกิจลงทุน (Holding Company) โดยลงทุนในธนาคารทหารไทย และบริษัทใน
กลุ่ม เงินสดที่มีอยู่จะใช้ในการดูแลบริษัทในกลุ่มให้มั่นคงและปลอดภัย เมื่อผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย
คง ฝ่ายจัดการจะพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมต่อไป 

3. บริษัทในกลุ่มมี 2 บริษัท ที่มีการลงทุนในหุ้นกู้ของการบินไทย คือ บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ประมาณ 150 ล้านบาท และ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ประมาณ 130 ล้านบาท ซึ่งได้
มีการตั้งส ารองจ านวน 77 ล้านบาท และจ านวน 68 ล้านบาท ตามล าดับ ตามมาตรฐานของสมาคมตราสารหนี้ 

ผู้ถือหุ้น  (ไม่ระบุชื่อ) 

1. การลงทุนใน Bitcoin  บริษัทฯ มีนโยบายอย่างไร 

2. การลงทุนในธุรกิจใหม่ทางวิทยาศาสตร์ มีนโยบายหรือไม่ 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนช้ีแจง ดังนี้ 

การลงทุนใน Bitcoin นั้น ยังคงนโยบายเดิมตั้งแต่บริษัทฯ ยังถือหุ้นธนาคารธนชาตอยู่ กล่าวคือ ทั้ง 
บริษัทฯ และธนาคารธนชาต ไม่มีนโยบายการลงทุนใน Bitcoin เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง ส่วนการลงทุนในธุรกิจใหม่ทาง
วิทยาศาสตร์คงจะต้องรอให้พ้นสถานการณ์ COVID-19 จึงจะพิจารณาอีกครั้ง 
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Mr. Busant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) 
ช่ืนชมที่บริษัทฯ ได้รับการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  

บริษัทไทย (IOD) ในระดับดีเลิศ พร้อมทั้งแสดงความเห็นเรื่องการบริหารผลตอบแทนของสินทรัพย์ และการบริหารกระแส
เงินสด 

ประธานที่ประชุม  กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น เรียนว่าจะดูแลผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้
ความไว้วางใจ 

นอกจากน้ีไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานท่ีประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา    12.10    นาฬิกา 

ลงช่ือ              นายบันเทิง  ตันติวิท            ประธานท่ีประชุม 
 (               นายบันเทิง  ตันติวิท               ) 

ลงช่ือ           นายภาณุพันธุ์  ตวงทอง          ผู้จดบันทึกการประชุม 
 (             นายภาณุพันธุ์  ตวงทอง           ) 

 


