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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 
บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา 
(เป็นการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ถ่ายทอดการประชมุ ณ ห้องดุสิตา ชั้น 16 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์  

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330) 
 

 องค์ประชุม ณ เวลา 14.02 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นที่ เข้าประชุมด้วยตนเองจ านวน 50 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 
3,439,663 หุ้น  และผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จ านวน 861 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 514,340,953 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังสิ้น 
911 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 517,780,616 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.4397 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทั้งหมดจ านวน 
1,165,129,703 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ทุนธนชาตมีหุ้นที่ถืออยู่จากการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) จ านวน 
116,512,970 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งหุ้นจ านวนดังกล่าวไม่ได้ 
น ามาลงทะเบียน และไม่นับเป็นองค์ประชุม รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ 

 กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 7 ท่าน อยู่ในห้องถ่ายทอดสด 2 ท่าน) 

1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) (ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) 

2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร) (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

3. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล  (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

4. นายธีรพจน์ วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
และกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ ไม่ เป็น
ผู้บริหาร) (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

5. ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการก ากับความเสี่ยง  (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ 
ไม่เป็นผู้บริหาร) (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

6. นายวิชิต  ญาณอมร กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  และ
กรรมการก ากับความเสี่ยง  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) (ประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

7. นางสาลิน ี  วังตาล กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการก ากับความเสี่ยง  (กรรมการ
อิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

8. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) (เข้าร่วม
ประชุมในห้องถ่ายทอดสด) 

9. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร  กรรมการก ากับความเสี่ยง  และกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) (เข้าร่วมประชุมในห้อง
ถ่ายทอดสด) 
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 เปิดประชุม  นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม 
สามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2564 เมื่ อเวลา 14.02 นาฬิ กา โดยมีผู้ถือหุ้ น ได้ท าการลงทะเบี ยนเข้ าร่วมประชุม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ครบองค์ประชุมแล้ว 

โดย ประธานที่ประชุม แต่งตั้งให้  คุณภาณุพันธุ์  ตวงทอง  เลขานุการบริษัท เป็นผู้จดบันทึกการประชุม พร้อม
ทั้งรายงานองค์ประชุม และชี้แจงวิธีการด าเนินการประชุม หลังจากนั้นขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะน ากรรมการบริษัท 
ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และผู้บริหาร ตลอดจนรายงานองค์ประชุม และช้ีแจงรายละเอียดวิธีการ
ด าเนินการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

เลขานุการบริษัท  เรียนช้ีแจงว่าในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน
(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการก ากับความเสี่ยง  โดยได้แนะน ากรรมการ 
เป็นรายบุคคล ท้ังนี้ คุณสุวรรณภา  สุวรรณประทีป และคุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ อยู่ ณ สถานท่ีถ่ายทอดสดการจัดประชุม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องดุสิตา ช้ัน 16 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ และ กรรมการอีก 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้มีผู้บริหารของบริษัทฯ คุณก าธร ตันติศิริวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายการเงิน  เข้าร่วมประชุมด้วย 

เลขานุการบริษัท เรียนช้ีแจงว่า ในวันนี้คุณสมใจ  คุณปสุต ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  
ที่ท าการสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ก็ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น หากใน
ระหว่างการประชุมท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือผู้สอบบัญชีตอบช้ีแจงข้อสอบถามในวาระที่
เกี่ยวข้องก็สามารถด าเนินการได้ 

การประชุมครั้งนี้ใช้ระบบของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากระบบดังกล่าว 
ได้ผ่านการประเมนิความสอดคลอ้งของระบบควบคุมการประชุมกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศ
ของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 ด้วยตนเอง และส่งให้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบและ
เผยแพร่ช่ือระบบบนหน้าเว็บไซต์แล้ว อีกทั้งเป็นที่ยอมรับจากบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายบริษัท โดยการประชุม  
ได้จัดให้มีการแสดงตน การลงมติ และการด าเนินการอื่น ๆ เป็นไปตามที่พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ก าหนดทุกประการ 

ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการประชุม เป็นไปตามตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ที่ได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วจ านวน 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันท่ี 25 มีนาคม 2564 และฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2564 

ในวันน้ี กรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ได้ผ่านการแสดงตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เลขานุการบริษัทได้ช้ีแจงรายละเอียดวิธีการด าเนินการประชุมให้ทราบ สรุปได้ดังนี้ 

 การประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยพิจารณาเรียงตามระเบียบวาระการประชุม ตามที่
แสดงบนจอ และรายละเอียดตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว 

 ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง  ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นคัสโตเดียน 
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ที่แบ่งการออกเสียงลงคะแนน โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ  

 ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มส าหรับ
การออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว)  2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง)  3. งดออกเสียง (สีส้ม)  และ  
4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากผู้ถือหุ้นไม่เลือกลงมติภายในเวลาที่ก าหนด หรือท าการเลือก "ยกเลิกออก
เสียงลงคะแนนล่าสุด" บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการ
เปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน 

 โดยส่วนที่งดออกเสียง จะไม่น ามานับเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้น วาระที่ 5 จะนับรวมเป็นฐานในการ
ค านวณคะแนนเสียงด้วย 

 ส าหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็น
รายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 กรณีผู้รับมอบฉันทะ โดยมีการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกท่ี “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกด
เลือกที่ “สลบับัญช”ี เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ 

 ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเป็นเวลา 2 นาที หลังจากท่ีมีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียง
ของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ 

 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่ง
ค าถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระบบของการประชุม โดยผู้ให้บริการระบบการ
ประชุมได้น าเสนอวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการสอบถามในที่ประชุมก่อนเปิดการประชุมแล้ว 

 ในการซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเฉพาะที่เกี่ยวกับ
วาระการประชุมเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบค าถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับวาระ
ในการประชุมเท่านั้น ค าถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมจะรวบรวมบันทึกในรายงานการประชุมตามที่เห็นสมควร และส่วนที่
เหลือจะตอบค าถามเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (Log-Out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด  ๆ ผู้ถือหุ้นจะ 
ไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม 
หากผู้ถือหุ้นไม่ได้มีการออกจากการประชุม (Log-Out) จะถือว่าผู้ถือหุ้นยังมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ 

 ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอด าเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน 
เมื่อการรวมคะแนนเป็นท่ีเรียบร้อยก็จะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป 

โดยในการประชุมครั้งนี้ ประธานท่ีประชุมได้มอบหมายผู้ด าเนินการประชุม ดังน้ี 

1. คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ด าเนินการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4  

2. คุณธีรพจน ์ วัชราภัย ด าเนินการประชุมวาระที่ 5 และวาระที่ 6 

3. คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ด าเนินการประชุมวาระที่ 7 
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หลังจากการชี้แจงดังกล่าวข้างต้น จึงขอเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ ดังนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ได้จัดขึ้น 
เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา 
ที่ก าหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563  โดยรายละเอียดของร่างรายงานการ
ประชุม ได้จัดพิมพ์ไว้ในเล่มหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้าที่ 9 ถึงหน้าที่ 28 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจ าเป็นต้อง
เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น
ท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมในจุดใดบ้างหรือไม่ 

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น
แต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 528,166,116 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

มต ิ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2563 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้ 

จากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่อย่างรุนแรงทั่วโลกของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทย 
หดตัวลงถึงร้อยละ 6.1 ธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรม ศูนย์การค้า  และร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจ 
การค้าอสังหาริมทรัพย์จ านวนมากต้องประสบกับภาวะขาดทุน หรือต้องหยุดประกอบกิจการ ท าให้พนักงานและลูกจ้างต้อง
ถูกปรับลดเงินเดือนหรือถูกเลิกจ้าง ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังความสามารถในการช าระหนี้และผลประกอบการของ
สถาบันการเงินค่อนข้างรุนแรง 

ส าหรับกลุ่มธนชาต ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างจากการเป็นบริษัทแม่ของธนาคารพาณิชย์ (Bank 
Holding Company) มาเป็นบริษัทที่เน้นการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ (Diversified Investment Holding Company)
ซึ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่ยังเป็นการลงทุนในธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย”) โดย ณ สิ้นปี 2563 
ถือหุ้นธนาคารทหารไทยร้อยละ 20.11 มีมูลค่าเงินลงทุน 42,076 ล้านบาท และลงทุนในบริษัทย่อยทั้งธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจ
ประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ รวมทั้งถือหุ้นในบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 
(“บมจ. เอ็มบีเค”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมในสัดส่วนร้อยละ 22.42 และมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายและพัฒนาจ านวนหนึ่ง 
ตลอดจนมีสินทรัพย์สภาพคล่องสูงประมาณ 10,000 ล้านบาท  
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ส าหรับโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2563 ก็เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2562 อย่างมีนัยส าคัญ โดย 
ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ จ านวน 6,669 ล้านบาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้น 6.26 บาท 
ส่วนหน่ึงเกิดจากก าไรจากการขายหุ้น บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นก าไรที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 

ส่วนก าไรปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2563 ปรับตัวลดลงอย่างมาก เป็นผลมาจากการรับรู้ 
ส่วนแบ่งก าไรที่ลดลงจากธนาคารทหารไทย และ บมจ. เอ็มบีเค ซึ่งอยู่ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจศูนย์การค้าและ
โรงแรมที่ได้รับผลกระทบทางลบโดยตรงจากการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด 19  

นอกจากนี้ สภาพคล่องส่วนเกินจ านวนมากที่บริษัทฯ มีหลังจากการปรับโครงสร้าง บริษัทฯ ยังไม่สามารถ
น าไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนในอัตราที่สูงได้ตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากคณะกรรมการเล็งเห็นว่าในช่วงที่ภา วะ
เศรษฐกิจยังคงมีความผันผวนเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ควรรักษาสภาพคล่องที่สูงไว้จนกว่าจะมั่นใจได้ว่าการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 สามารถจะ บรรเทาลงได้อย่างชัดเจน 

ส าหรับแนวทางการด าเนินธุรกิจในปี 2564 ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะยังคงถือหุ้นบริษัทต่าง ๆ ดังที่
เป็นอยู่ในขณะนี้ และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของทุกบริษัทให้มีฐานะการเงินที่มั่นคง รวมทั้งจะมีการพิจารณาเพิ่ม  
การลงทุนใหม่ ๆ และการประกอบธุรกิจที่มีความเช่ียวชาญในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนขยายเครือข่ายธุรกิจของบริษัทใน
กลุ่ม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับท่านผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยในต้นปี 2564 คณะกรรมการได้มีมติให้ด าเนิน
ธุรกิจการให้สินเช่ือท่ีมีหลักประกัน (Asset-based Finance) ไปแล้ว 

เรื่องการด าเนินธุรกิจแบบยั่งยืน คณะกรรมการบรษิัทฯ ให้ความส าคัญมาโดยตลอด ทั้งในด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ด้านการดูแลสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานประจ าปี 2563 ในหัวข้อความรับผิดชอบใน
การด าเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มธนชาต ในปี 2563 บริษัทในกลุ่มธนชาตยังคงได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอก
อย่างต่อเนื่อง ยืนยันด้วยรางวัลต่าง ๆ ทั้งในด้านตลาดทุน ผลิตภัณฑ์ประกันภยั และการได้รับผลการประเมินการก ากับดแูล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศ เป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม ESG 100 และทุกบริษัทในกลุ่มเป็น
สมาชิก “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” 

กลุ่มธนชาตยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า เพื่อประสานประโยชน์ของทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน 
ทั้งหมดนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา 

ส าหรับวาระนี้ทุกท่านก็ได้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณา
รายละเอียดในรายงานประจ าปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญ
ประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด 

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น 
ดังนี ้

คุณณัฐวุฒิ  พุทธิพิรกุล  (ผู้ถือหุ้น) 

อยากทราบว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินลงทุนไปลงทุนด้านใดบ้างนอกจากปัจจุบันที่ ลงทุนในธนาคาร 
ทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนช้ีแจง ดังนี้ 

แนวทางการลงทุนของบริษัทฯ จะเน้นท่ีธุรกิจที่บริษัทฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน และตามที่ได้กล่าวรายงานให้กับ
ผู้ถือหุ้นไปนั้น คือ เมื่อต้นปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทใหม่ คือ บริษัท ธนชาต พลัส จ ากัด เพื่อที่จะประกอบธุรกิจ
ให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน ซึ่งเป็นการเสนอบริการที่แตกต่างออกไป อีกท้ังภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันยังเป็นส่วนหน่ึงที่จะ
ช่วยเหลือลูกค้าได้มีโอกาสในการขยายธุรกิจ ซึ่งทางบริษัทฯ จะให้เงินลงทุนจ านวนหนึ่งเพื่อท่ีจะขยายธุรกิจนี้ต่อไป 

หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม / แสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม จึงขอรายงานในวาระถัดไป 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มั ติ งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน เบ็ ด เส ร็จ  ส าห รับปี สิ้ นสุ ดวันที ่
31 ธันวาคม 2563 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอในวาระนี้  เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า 
ในวาระที่ 3 บริษัทฯ ขอน าเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ปี 2563 เพื่ออธิบายฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน งบการเงินนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
ซึ่งได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข สรุปได้ดังนี้ 

คณะกรรมการขอน าเสนอแก่ที่ประชุมเพื่อการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผลการตรวจสอบผู้สอบบัญชี ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข 
งบการเงินรวมสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มธนชาต 

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิรวม 7,848 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากผลการด าเนินงาน 
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ส าคัญ ดังนี้  

• บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) มีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม  จ านวน 1,860 ล้านบาท 

• บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีก าไรสุทธิ จ านวน 745 ล้านบาท 

• บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) มีก าไรสุทธิ จ านวน 479 ล้านบาท 

• บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากัด มีก าไรสุทธิ จ านวน 2,878 ล้านบาท 

• ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในธนาคารทหารไทย จ านวน  2,022 ล้านบาท และบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด 
  (มหาชน) จ านวน 132 ล้านบาท 

ส่งผลให้งบการเงินรวมมีก าไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ จ านวน 6,669 ล้านบาท ลดลง 4,138 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 38.3 จากปีก่อน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จ านวน  140,756 ล้านบาท 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2563 จ านวน 67,987 ล้านบาท 

ส่วนของเจ้าของรวม จ านวน 72,769 ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนของบริษัทใหญ่ จ านวน 63,311 ล้านบาท 
และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน 9,458 ล้านบาท 

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563  ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปีที่อยู่ในมือท่านผู้ถือหุ้นแล้ว  
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ภายหลังจากการน าเสนอ คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท าสรุปงบการเงิน 
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และงบการเงินปรากฏ
อยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว 

จากนั้น  ได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้จะมีผู้สอบบัญ ชี 
จากส านักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ช่วยตอบค าถามให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น 
แต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 529,527,316 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 356,600 - 
บัตรเสีย 0 - 

มต ิ ที่ประชุมมีมติด้ วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วยให้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาล 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอในวาระนี้  โดยเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า 
ตามรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้ช้ีแจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแล้วนั้น และ
จากข้อมูลที่แสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จ านวน 
3,124,463,044.12 บาท และก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จ านวน 6,669,030,227.03 บาท 

โดยมีทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ ดังนี ้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ 
มีทุนส ารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและ
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ จ านวน 2 ครั้ง ดังนี ้

 ครั้งที่ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้มี
มติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ  1.20 บาท 
ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 

 ครั้งท่ี 2 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2564 ได้มีมติ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท ซึ่ง
จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 
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โดยเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้ง รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นจ านวนเงินที่อนุมัติจ่าย 
3,145,850,199.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.68 ของก าไรสุทธิปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 47.17 
ของก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม 

รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นการ
เสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด 

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น 
ดังนี ้

คุณโสภณ วิรเศรณี  (ผู้ถือหุ้น) 

1. เงินปันผลทีจ่่ายให้กับผู้ถือหุ้น จ่ายจากงบเฉพาะกิจการใช่หรือไม่ 

2. เงินปันผลจ านวน 3 บาทต่อหุ้น ที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นนั้น มีเงินปันผลพิเศษ (Extra Dividend) รวมอยู่
ด้วยหรือไม่ 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนช้ีแจง ดังนี้ 

1. เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นนั้น ค านวณจ่ายจากงบการเงินรวม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.17 ของก าไร
สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม และคิดเป็นร้อยละ 100.68 ของก าไรสุทธิปี 2563 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สรุปแล้วบริษัทฯ มีก าไรจากผลการด าเนินงานเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้นจ านวน 2 ครั้ง รวมเงินปันผลจ านวน 3 บาทต่อหุ้น 

2. ปีนี้ไม่มีการจ่ายเงินปันผลพิเศษ โดยเงินปันผลจ านวน 3 บาทต่อหุ้น ที่มีการจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นไปจ านวน 
2 ครั้ง เป็นการจ่ายจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ดังนี ้ 

 ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติจ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 

 ครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 พิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท ซึ่งจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 
2564 

หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม / แสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม จึงขอรายงานในวาระถัดไป 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 และอนุมัติเงิน
บ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

คุณธีรพจน์  วัชราภัย  ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้น าเสนอใน
วาระนี้  โดยเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 ได้จ่ายค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย 
ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 มีจ านวนเงินรวมที่จ่ายในปี 2563 ดังนี ้

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมซึ่งเป็นไปตาม
จ านวนครั้งท่ีกรรมการเข้าร่วมประชุม รวมจ านวนที่จ่ายเป็นเงิน 10,800,000 บาท  
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 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายแก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกคณะรวมจ านวนที่จ่ายเป็นเงิน 5,270,000 บาท 

ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกคณะ โดยแสดงเป็นรายบุคคลที่จ่าย 
ในปี 2563 ดูได้จากรายงานประจ าปีหน้าที่ 71 ถึงหน้าท่ี 72 ซึ่งเป็นการรายงานเพื่อทราบไม่มีการลงมติ และนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนที่ได้รายงานไปแล้วนั้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดในลักษณะที่มิใช่
ค่าตอบแทนตามปกติให้แก่กรรมการ 

ส าหรับในปี 2564 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนแต่ละคนจะต้องสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 

2. มีการพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยน าข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนทีร่วบรวมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้ 

1. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 ตามที่จ่ายปัจจุบัน โดย
อัตราค่าตอบแทนเทา่กับปี 2563 ดังนี ้

 (หน่วย: บาท) 

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 
ทุกคณะ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ขออนุมัติ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่
กรรมการอีก และให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตรานี้ไว้จนกว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

2. อนุมัติการจัดสรรเงินบ าเหน็จแก่กรรมการ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ในอัตราร้อยละ 1 
ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น (ไม่รวมเงินปันผลพิเศษ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ก าหนดไว้ โดยให้
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยปีนี้ เงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็น
จ านวนเงิน 3,145,850,199 บาท ดังนั้น จ านวนเงินบ าเหน็จที่ขอเสนอจ่ายแก่กรรมการทั้งคณะ จึงเป็นเงินจ านวน 
31,458,501.99 บาท รายละเอียดของการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการจากผลการด าเนินงานปี 2561-2563 ปรากฏ 
ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้าที่ 5 โดยปีที่แสดงในเอกสารเป็นปีผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการบริษทัฯ / คณะกรรมการชุดย่อย ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน: คน) 
ค่าเบี้ยประชมุ 
(ต่อครั้ง: คน) 

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

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

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล 

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

คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง  
ประธาน 30,000 30,000 
กรรมการ 20,000 20,000 
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โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม หลังจากนั้น คุณธีรพจน์  วัชราภัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น 
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี ้

1. ขออนุมัติค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ 
โดยลงคะแนนวาระที่ 5.1 

2. ขออนุมัติจ่ายเงินบ าเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ในจ านวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ 
ผู้ถือหุ้น (ไม่รวมเงินปันผลพิเศษ) โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป 
โดยลงคะแนนวาระที่ 5.2 

ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 529,965,616 99.9875 
ไม่เห็นด้วย 3,800 0.0007 
งดออกเสียง 62,000 0.0116 
บัตรเสีย 0 0.0000 

มต ิ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 

ผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 482,270,317 90.9890 
ไม่เห็นด้วย 47,658,099 8.9915 
งดออกเสียง 103,000 0.0194 
บัตรเสีย 0 0.0000 

มต ิ ทีป่ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
อนุมัติการจัดสรรเงินบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น (ไม่รวมเงินปันผล
พิเศษ) โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

คุณธีรพจน์  วัชราภัย  ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้น าเสนอใน
วาระนี้  โดยเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่าส าหรับกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564 มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป กรรมการ  และรองประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการที่เป็น 
   ผู้บริหาร) 

2. นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการก ากับความเสี่ยง  และ
 กรรมการผู้จัดการใหญ่  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
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3. ดร. ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการ  และประธานกรรมการก ากับความเสี่ยง (กรรมการ 
  อิสระ) 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี้  จึงใคร่ขอเชิญบุคคลที่ถูกเสนอช่ือรับแต่งตั้งเป็น
กรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการช่ัวคราว หลังจากนั้นบุคคลที่ถูกเสนอ ช่ือรับแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 
3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม 

คุณธีรพจน์  วัชราภัย  เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า การสรรหาหรือเสนอแนะผู้ที่จะเข้ารับต าแหน่ง 
แทนกรรมการที่ครบวาระนี้ นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาแล้ว คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังได้เปิดโอกาส 
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่าเมื่อ 
พ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล จึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ 
ที่ออกตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ และ
คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส าหรับกรรมการที่ออกตามวาระได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาและการ 
เข้าร่วมประชุมด้วย มีมติเสนอบุคคล 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณามีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอบุคคลทั้ง 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ
พิจารณาข้อมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามที่แสดงบนจอ โดยคุณธีรพจน์  วัชราภัย ได้กล่าวสรุปคุณสมบัติ
ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ใหท้ี่ประชุมทราบ 

หลังจากนั้น คุณธีรพจน์  วัชราภัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น
สอบถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ 

คุณธีรพจน์  วัชราภัย  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เพื่อความโปร่งใสในการลงมติจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ
แยกเป็นรายบุคคล โดยวาระที่ 6.1 ถึงวาระที่ 6.3 ทีร่ะบุช่ือกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 

6.1 นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป 
6.2 นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 
6.3 ดร. ธนชาติ  นุ่มนนท์ 

โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และเมื่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแตง่ตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้มีมติให้กรรมการทัง้ 
3 ท่าน ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไป 

จากนั้น คุณธีรพจน์  วัชราภัย ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการช่ัวคราวกลับเข้า
ที่ประชุมเพื่อด าเนินการในวาระต่อไป 

มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยให้แต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการเสนอช่ือทั้ง  3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยแยกการ
ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลจากคะแนนเสียงท้ังหมดของที่ประชุม ดังน้ี 

 

http://www.thanachart.co.th/
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ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป  มีดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 470,055,277 88.7823 
ไม่เห็นด้วย 59,391,539 11.2176 
งดออกเสียง 600,600 - 
บัตรเสีย 0 - 

ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  มีดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 518,649,553 97.9614 
ไม่เห็นด้วย 10,793,013 2.0385 
งดออกเสียง 604,850 - 
บัตรเสีย 0 - 

ผลการลงมติวาระที่ 6.3 ดร. ธนชาติ  นุ่มนนท์  มีดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 524,551,137 99.0753 
ไม่เห็นด้วย 4,895,679 0.9246 
งดออกเสียง 600,600 - 
บัตรเสีย 0 - 

มต ิ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคล
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอช่ือทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอในวาระนี้ โดยเรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า 
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ซึ่งก าหนด 
ค่าสอบบัญชีให้เป็นจ านวนเงิน 1,500,000 บาท  โดยส าหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาน าเสนอ 
ผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อ ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีรายนาม ดังนี ้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท 

หลังจากได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ รวม ทั้ งความเหมาะสมของปริมาณงานแล้ว 
มีความเห็นว่า บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานที่มีความน่าเช่ือถือ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่ในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ 
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และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท 
ในกลุ่มธนชาตเป็นอย่างดี ตลอดจนมีการให้บริการ และการให้ค าปรึกษากับบริษทัฯ ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดีตลอดมา 

ส าหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2564 จ านวน 1,000,000 บาท ลดลงจากปี 2563 จ านวน 500,000 
บาท ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผู้สอบบัญชีท้ัง 3 ท่าน รวมถึงบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการ
ที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด 

ส าหรับรายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ตามที่แสดงบนจอ และข้อมูลอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในหนังสือ
บอกกล่าวเชิญประชุม หน้าท่ี 35 ถึงหน้าท่ี 37  

จึงขอเสนอที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 จ านวน 3 ท่าน จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีจ านวน 1,000,000 บาท 

หลังจากนั้น คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้น
สอบถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

ดร. วิรัตน์  ตรงพิทักษ์กุล (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) (ผู้รับมอบฉันทะ)  

ค่าสอบบัญชีลดลงจากปีท่ีผ่านมา เนื่องจากปริมาณงานลดลงหรือเหตุผลใด 

คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  เรียนช้ีแจง ดังนี้ 

เนื่องจากในปี 2563 ที่ผ่านมานั้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ จ าเป็นต้องมีการตรวจกระดาษท าการ (Working Paper) ของผู้สอบบัญชี ของทางธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ท าให้ปีท่ีผ่านมามีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่วนนี้เพิ่มขึ้นมา ซึ่งใน
ปีนี้ทางผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่ต้องมีการตรวจกระดาษท าการ (Working Paper) ในเรื่องนี้แล้ว โดยในปีนี้ดูในเรื่อง 
ความสมเหตุสมผล ท าให้มีการเจรจาต่อรองค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 ลงมาเหลือจ านวน 1,000,000 บาท ลดลง
จากปี 2563 จ านวน 500,000 บาท 

หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม / แสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ 

ผลการลงมติในวาระที่ 7  มีดังนี ้

มต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 528,108,991 99.6265 
ไม่เห็นด้วย 1,979,425 0.3734 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

มต ิ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ งผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 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 2564 เป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท 
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วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานที่ประชุม  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและค าถามต่าง ๆ ได้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม / 
แสดงความเห็น ดังน้ี 

คุณณัฐวุฒิ  พุทธิพิรกุล  (ผู้ถือหุ้น) 

จากค าถามที่เเล้วเรื่องเงินลงทุนที่ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่เเจ้งว่าจะน าเงินลงทุนไปปล่อยสินเช่ือที่มี
หลักประกันในบริษัทท่ีเปิดใหม่ ธุรกิจนีใ้ช่สินเช่ือจ าน าทะเบียนเเละเช่าซื้อท่ีบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญหรือไม่ 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนช้ีแจง ดังนี้ 

บริษัทใหม่ คือ บริษัท ธนชาต พลัส จ ากัด (“บจ. ธนชาต พลัส”) ไม่ได้ท าธุรกิจสินเช่ือเช่าซื้อ แต่เป็นธุรกิจ
การให้สินเช่ือที่มีหลักประกัน (Asset-based Finance) ก็คือหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นสินเช่ือซึ่งลูกค้าที่มี
ความต้องการใช้เงินทุนไปเพื่อกิจการของลูกค้าไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด แต่ถ้ามีหลักประกันที่มีคุณภาพดี ที่มีศักยภาพก็จะ
น าหลักประกันนั้นมาจ านอง บจ. ธนชาต พลัส ก็จะพิจารณาตามศักยภาพของหลักประกันและก็ตามราคาประเมิน แล้วก็
จะให้สินเช่ือจ านวนหนึ่งตามมาตรฐานที่ บจ. ธนชาต พลัส ก าหนด เพื่อให้ลูกค้าเอาไปใช้ในกิจการต่อไป 

คุณสุรเชษฐ์  พงศ์จินดามณี  (ผู้ถือหุ้น) 

บริษัทฯ มีแผนในการซื้อหุ้นคืนอีกหรือไม่ หรือมีแผนในการเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างไรบ้าง 

คุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  เรียนช้ีแจง ดังนี้ 

ในปัจจุบันตามกฎหมายในการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทฯ ได้มีการซื้อหุ้นคืนมานั้น อยู่ในระยะเวลาที่บริษัทฯ ไม่
สามารถท าการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมได้ โดยเรื่องการใช้ประโยชน์จากเงินลงทุน ตามที่ได้เรียนไปว่า บริษัทฯ จะเน้นในเรื่องการ
ลงทุนบริษัทในกลุ่ม ก็พยายามหาโอกาสและช่องทางใหม่ ๆ อย่างเช่น บริษัท ธนชาต พลัส จ ากัด ในส่วนที่เหลือบริษัทฯ ก็
จะเก็บเป็นสภาพคล่อง แล้วก็จะเสริมความแข็งแกร่งของบริษัทในกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ติดตามสถานการณ์ของ
ผลกระทบของโรคโควิด 19 ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ ก็ต้องพิจารณาใช้ความระมัดระวังในการลงทุนเพื่อหา
โอกาสที่จะลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ต่อไปในอนาคต 

คุณณัฐวุฒิ  พุทธิพิรกุล  (ผู้ถือหุ้น) 

เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ยังคงให้ความมั่นใจว่าจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 3 บาท 
ต่อหุ้น ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ 

ประธานที่ประชุม  เรียนช้ีแจง ดังนี้ 

ตามที่เคยได้เรียนแจ้งท่านผู้ถือหุ้นไว้ ถ้าเป็นไปได้บริษัทฯ ก็จะพยายามรักษาระดับของเงินปันผลที่จ่ายให้กับ
ผู้ถือหุ้นไว้ให้ได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันจากการประเมินก็ยังมีความเช่ือมั่นว่าก าไร
โดยรวมของบริษัทฯ น่าจะมีเพียงพอท่ีจะรองรับการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น ได้ต่อไป  

คุณปริญญา  เธียรวร  (ผู้ถือหุ้น) 

บริษัทฯ จะมีการลงทุนในธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย”) เพื่อเพิ่มสัดส่วนอีก
หรือไม่ 
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ประธานที่ประชุม  เรียนช้ีแจง ดังนี้ 

ทางฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ก็ก าลังพิจารณาในเรื่องดังกล่าวอยู่ ถ้าราคาหุ้นของธนาคารทหารไทยซึ่งตอนนี้
เปลี่ยนเป็นธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) (TMBThanachart Bank Public Company Limited) อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมและแนวโน้มของการแก้ไขปัญหาของโรคโควิด 19  รวมถึงรายได้ของระบบธนาคารพาณิชย์ ปรับตัวดีขึ้นนั้น 
ทางบริษัทฯ ก็จะพิจารณาลงทุนเพื่อเพ่ิมสัดส่วนมากข้ึน ซึ่งเหตุผลที่บริษัทฯ สนใจที่จะลงทุนซื้อหุ้นในธนาคารทหารไทยเพิ่ม
นั้น เพราะปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 20 ประกอบกับก าไรของธนาคารทหารไทย บริษัทฯ สามารถรับรู้ได้
โดยตรง ซึ่งถ้าทางธนาคารทหารไทยสามารถท าก าไรโดยรักษาระดับอยู่ประมาณ 10,000 ล้านบาท ไว้ได้นั้น ในแง่ของ
บริษัทฯ ผลตอบแทนก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีสภาพคล่องประมาณ 8,000 - 9,000 ล้านบาท ซึ่งได้
ผลตอบแทนต่ ากว่าร้อยละ 1 ท าให้ปัจจุบันบริษัทฯ ก าลังพิจารณาหาโอกาสและช่องทางที่จะน าเงินดังกล่าวไปลงทุน เพื่อ
สร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ก าลังพิจารณาการลงทุนในหุ้นของธนาคารทหารไทย และหุ้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง 
จ ากัด (มหาชน) ถ้าหากราคาหุ้นของทั้ง 2 บริษัท อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม  

คุณวิศิษฎ์  รังษิณาภรณ์  (ผู้ถือหุ้น) 

มีแผนงานส าหรับระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในทิศทางใด หากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยัง
มีอยู่ต่อ จะรับมืออย่างไร เพื่อท าให้ธุรกิจมีแนวโน้มดีขึ้น หรือมีธุรกิจใหม่ ๆ อะไรที่น่าจะลงทุนได้เพิ่มขึ้น 

ประธานที่ประชุม  เรียนช้ีแจง ดังนี้ 

ปัจจุบันถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด  19 ไม่ได้ดีขึ้น หรือไม่ได้แย่ลง ก็คิดว่าผล
ประกอบการที่บริษัทฯ ลงทุนก็จะคล้ายเดิม อาจจะมีบางบริษัทที่ได้รับผลกระทบมากขึ้น แต่ในทางกลับกันถ้าสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดีขึ้น ไม่ว่าดีขึ้นจากการควบคุม หรือจากการฉีดวัคซีนมากขึ้นนั้น ผลประกอบการที ่
บริษัทฯ ลงทุนไปนั้น ก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติ โดยในระยะสั้นท่ีคุณสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ ได้กล่าวไว้ บริษัทฯ ก็พยายามใช้เงิน
สดที่มีลงทุนผ่านการปล่อยสินเช่ือของ บริษัท ธนชาต พลัส จ ากัด และถ้ามีโอกาสที่ดีก็จะลงทุนในหุ้นของบริษัทในกลุ่ม
เพิ่มขึ้นบ้าง ซึ่งในส่วนของระยะปานกลางและระยะยาว บริษัทฯ ก็จะดูว่ามีธุรกิจอื่นใด ที่บริษัทฯ สามารถเข้าไปลงทุนได้
เพิ่มอีก  

นอกจากน้ีไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานท่ีประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา    15.24    นาฬิกา 

ลงช่ือ               นายบันเทิง  ตันติวิท             ประธานท่ีประชุม 
 (               นายบันเทิง  ตันติวิท             ) 

ลงช่ือ            นายภาณุพันธุ์  ตวงทอง           ผู้จดบันทึกการประชุม 
 (             นายภาณุพันธุ์  ตวงทอง           ) 

 


