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รายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2564 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

วันอังคารท่ี 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา 
(เป4นการประชมุผ5านสื่ออิเลก็ทรอนิกส7 ถ5ายทอดการประชมุ ณ ห�องดุสิตา ชั้น 16 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร7 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม5 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330) 
 

 องค7ประชุม ณ เวลา 14.02 นาฬิกา มีผูถือหุนท่ีเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 50 ราย รวมจํานวนหุนได 
3,439,663 หุน  และผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จํานวน 861 ราย รวมจํานวนหุนได 514,340,953 หุน รวมจํานวนผูถือหุนท้ังสิ้น 
911 ราย รวมจํานวนหุนไดท้ังสิ้น 517,780,616 หุน ซ่ึงคิดเป8นรอยละ 44.4397 ของจํานวนหุนท่ีจําหน9ายไดท้ังหมดจํานวน 
1,165,129,703 หุน ครบเป8นองค:ประชุม ท้ังน้ี ทุนธนชาตมีหุนท่ีถืออยู9จากการซ้ือหุนคืน (Treasury Stock) จํานวน 
116,512,970 หุน คิดเป8นรอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหน9ายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ซ่ึงหุนจํานวนดังกล9าวไม9ได 
นํามาลงทะเบียน และไม9นับเป8นองค:ประชุม รวมท้ังไม9มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งน้ี 

 กรรมการบริษัทฯ ผู�เข�าร5วมประชุม (ประชุมผ5านสื่ออิเล็กทรอนิกส7 7 ท5าน อยู5ในห�องถ5ายทอดสด 2 ท5าน) 

1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ  (กรรมการท่ีไม9เป8นผูบริหาร) (ประชุมผ9านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส:) 

2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน: รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการท่ีเป8น
ผูบริหาร) (ประชุมผ9านสื่ออิเล็กทรอนิกส:) 

3. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา กําหนดค9าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล  (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไม9เป8นผูบริหาร) 
(ประชุมผ9านสื่ออิเล็กทรอนิกส:) 

4. นายธีรพจน: วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค9าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
และกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไม9เป8น
ผูบริหาร) (ประชุมผ9านสื่ออิเล็กทรอนิกส:) 

5. ดร. ธนชาติ นุ9มนนท: ประธานกรรมการกํากับความเสี่ยง  (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ี 
ไม9เป8นผูบริหาร) (ประชุมผ9านสื่ออิเล็กทรอนิกส:) 

6. นายวิชิต  ญาณอมร กรรมการสรรหา กําหนดค9าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  และ
กรรมการกํากับความเสี่ยง  (กรรมการท่ีไม9เป8นผูบริหาร) (ประชุมผ9าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส:) 

7. นางสาลินี  วังตาล กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการกํากับความเสี่ยง  (กรรมการ
อิสระ/กรรมการท่ีไม9เป8นผูบริหาร) (ประชุมผ9านสื่ออิเล็กทรอนิกส:) 

8. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการท่ีเป8นผูบริหาร) (เขาร9วม
ประชุมในหองถ9ายทอดสด) 

9. นายสมเจตน: หมู9ศิริเลิศ กรรมการบริหาร  กรรมการกํากับความเสี่ยง  และกรรมการ 
ผูจัดการใหญ9  (กรรมการท่ีเป8นผูบริหาร) (เขาร9วมประชุมในหอง
ถ9ายทอดสด) 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2564 
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 เปAดประชุม  นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการ เป8นประธานท่ีประชุมไดกล9าวเปTดการประชุม 
สามัญผู ถือหุนประจําปU 2564 เมื่อเวลา 14.02 นาฬิกา โดยมีผู ถือหุนไดทําการลงทะเบียนเขาร9วมประชุม 
ทางอิเล็กทรอนิกส:ครบองค:ประชุมแลว 

โดย ประธานท่ีประชุม แต9งตั้งให  คุณภาณุพันธุ7  ตวงทอง  เลขานุการบริษัท เป8นผูจดบันทึกการประชุม พรอม
ท้ังรายงานองค:ประชุม และช้ีแจงวิธีการดําเนินการประชุม หลังจากน้ันขอใหเลขานุการบริษัทกล9าวแนะนํากรรมการบริษัท 
ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และผูบริหาร ตลอดจนรายงานองค:ประชุม และช้ีแจงรายละเอียดวิธีการ
ดําเนินการประชุมใหผูถือหุนทราบ 

เลขานุการบริษัท  เรียนช้ีแจงว9าในการประชุมครั้งน้ี กรรมการบริษัทฯ ท้ัง 9 ท9าน เขาร9วมประชุมครบทุกท9าน
(คิดเป8นสัดส9วนรอยละ 100 ของกรรมการท้ังหมด) รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหา กําหนด
ค9าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกํากับความเสี่ยง  โดยไดแนะนํากรรมการ 
เป8นรายบุคคล ท้ังน้ี คุณสุวรรณภา  สุวรรณประทีป และคุณสมเจตน:  หมู9ศิริเลิศ อยู9 ณ สถานท่ีถ9ายทอดสดการจัดประชุม
ทางอิเล็กทรอนิกส: ณ หองดุสิตา ช้ัน 16 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร: และ กรรมการอีก 7 ท9าน เขาร9วมประชุมผ9านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส: 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งน้ีไดมีผูบริหารของบริษัทฯ คุณกําธร ตันติศิริวัฒน:  ผูช9วยกรรมการผูจัดการ 
สายการเงิน  เขาร9วมประชุมดวย 

เลขานุการบริษัท เรียนช้ีแจงว9า ในวันน้ีคุณสมใจ  คุณปสุต ผูสอบบัญชี จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  
ท่ีทําการสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในกลุ9ม ก็ไดเขาร9วมในครั้งน้ีดวย โดยประชุมผ9านสื่ออิเล็กทรอนิกส: ดังน้ัน หากใน
ระหว9างการประชุมท9านผูถือหุนประสงค:จะใหกรรมการ  ผูบริหาร  หรือผูสอบบัญชีตอบช้ีแจงขอสอบถามในวาระท่ี
เก่ียวของก็สามารถดําเนินการได 

การประชุมครั้งน้ีใชระบบของบริษัท อินเวนท:เทค ซิสเท็มส: (ประเทศไทย) จํากัด เน่ืองจากระบบดังกล9าว 
ไดผ9านการประเมนิความสอดคลองของระบบควบคุมการประชุมกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 ดวยตนเอง และส9งใหสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส:ตรวจสอบและ
เผยแพร9ช่ือระบบบนหนาเว็บไซต:แลว อีกท้ังเป8นท่ียอมรับจากบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ9หลายบริษัท โดยการประชุม 
ไดจัดใหมีการแสดงตน การลงมติ และการดําเนินการอ่ืน ๆ เป8นไปตามท่ีพระราชกําหนดว9าดวยการประชุมผ9าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส: พ.ศ. 2563 กําหนดทุกประการ 

ท้ังน้ี ขอมูลประกอบการประชุม เป8นไปตามตามหนังสือบอกกล9าวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําปU 2564 ท่ีได
จัดส9งใหแก9ผูถือหุนแลวจํานวน 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันท่ี 25 มีนาคม 2564 และฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2564 

ในวันน้ี กรรมการบริษัทฯ ผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะท่ีเขาร9วมประชุม ไดผ9านการแสดงตนเป8นท่ีเรียบรอยแลว 

เลขานุการบริษัทไดช้ีแจงรายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุมใหทราบ สรุปไดดังน้ี 

• การประชุมครั้งน้ีมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยพิจารณาเรียงตามระเบียบวาระการประชุม ตามท่ี
แสดงบนจอ และรายละเอียดตามหนังสือบอกกล9าวเชิญประชุมท่ีไดส9งใหแก9ผูถือหุนทุกท9านแลว 

• ผูถือหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิมีสิทธิลงคะแนน 1 หุน ต9อ 1 เสียง ผู ถือหุน 1 ท9าน มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน “เห็นดวย” “ไม9เห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหน่ึงเท9าน้ัน เวนแต9 ผูถือหุนท่ีเป8นคัสโตเดียน 
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ท่ีแบ9งการออกเสียงลงคะแนน โดยในการลงคะแนนเสียงในแต9ละวาระ หากผูถือหุนไม9ไดออกเสียงลงคะแนนภายใน
ช9วงเวลาท่ีกําหนด บริษัทฯ จะถือว9าผูถือหุนมีมติเห็นดวยกับวาระน้ัน ๆ  

• ในการลงคะแนนเสียง ใหผูถือหุนเลือกวาระท่ีตองการออกเสียงลงคะแนน จากน้ันระบบจะแสดงปุ[มสําหรับ
การออกเสียงลงคะแนน ท้ังหมด 4 ปุ[ม คือ 1. เห็นดวย (สีเขียว)  2. ไม9เห็นดวย (สีแดง)  3. งดออกเสียง (สีสม)  และ  
4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล9าสุด (สีฟ]า) หากผูถือหุนไม9เลือกลงมติภายในเวลาท่ีกําหนด หรือทําการเลือก "ยกเลิกออก
เสียงลงคะแนนล9าสุด" บริษัทฯ จะถือว9าท9านเห็นดวยกับวาระน้ัน ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทําการ
เปลี่ยนแปลงไดจนกว9าจะมีการแจงปTดการลงคะแนน 

• โดยส9วนท่ีงดออกเสียง จะไม9นํามานับเป8นฐานคะแนนเสียง ยกเวน วาระท่ี 5 จะนับรวมเป8นฐานในการ
คํานวณคะแนนเสียงดวย 

• สําหรับวาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จะใชวิธีการเลือกตั้งเป8น
รายบุคคล เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

• กรณีผูรับมอบฉันทะ โดยมีการรับมอบฉันทะจากผูถือหุนหลายราย ใหกดเลือกท่ี “ไอคอนผูใชงาน” และกด
เลือกท่ี “สลับบัญชี” เพ่ือเขาใชงานในบัญชีของผูถือหุนรายอ่ืน ๆ 

• ผูถือหุนมีเวลาในการลงคะแนนเสียงแต9ละวาระเป8นเวลา 2 นาที หลังจากท่ีมีการแจงเปTดการลงคะแนนเสียง
ของแต9ละวาระ และเมื่อมีการปTดการส9งผลการลงคะแนนในแต9ละวาระแลว จะประกาศผลของวาระน้ันใหท่ีประชุมทราบ 

• ผูถือหุนท่ีประสงค:จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ:ขอซักถามใน Q&A แลวกดส9ง
คําถามเขามาในระบบ หรือสอบถามผ9านช9องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส:ตามระบบของการประชุม โดยผูใหบริการระบบการ
ประชุมไดนําเสนอวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการสอบถามในท่ีประชุมก9อนเปTดการประชุมแลว 

• ในการซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาท9านผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็นเฉพาะท่ีเก่ียวกับ
วาระการประชุมเท9าน้ัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคําถามในท่ีประชุมเฉพาะประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับวาระ
ในการประชุมเท9าน้ัน คําถามท่ีไม9ไดตอบในท่ีประชุมจะรวบรวมบันทึกในรายงานการประชุมตามท่ีเห็นสมควร และส9วนท่ี
เหลือจะตอบคําถามเปTดเผยในเว็บไซต:ของบริษัทฯ 

• ในกรณีท่ีผูถือหุนออกจากการประชุม (Log-Out) ก9อนท่ีจะปTดการลงมติในวาระใด ๆ ผูถือหุนจะ 
ไม9ถูกนับเป8นองค:ประชุมในวาระดังกล9าว และคะแนนเสียงของผูถือหุนจะไม9ถูกนํามานับคะแนนในวาระน้ัน อย9างไรก็ตาม 
หากผูถือหุนไม9ไดมีการออกจากการประชุม (Log-Out) จะถือว9าผูถือหุนยังมีความประสงค:เขาร9วมประชุมในวาระน้ัน ๆ 

• ระหว9างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานท่ีประชุมจะขอดําเนินการประชุมในวาระถัดไปก9อน 
เมื่อการรวมคะแนนเป8นท่ีเรียบรอยก็จะกลับมารายงานผลใหทราบเป8นรายวาระไป 

โดยในการประชุมครั้งน้ี ประธานท่ีประชุมไดมอบหมายผูดําเนินการประชุม ดังน้ี 

1. คุณสมเจตน: หมู9ศิริเลิศ ดําเนินการประชุมวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 4  

2. คุณธีรพจน: วัชราภัย ดําเนินการประชุมวาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 

3. คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ดําเนินการประชุมวาระท่ี 7 

หลังจากการช้ีแจงดังกล9าวขางตน จึงขอเขาสู9การพิจารณาตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว ดังน้ี 
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2563 

 คุณสมเจตน7  หมู5ศิริเลิศ  ช้ีแจงต9อท่ีประชุมว9าสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําปU 2563 ไดจัดข้ึน 
เมื่อวันพุธท่ี 29 กรกฎาคม 2563 โดยไดจัดทํารายงานการประชุมส9งใหตลาดหลักทรัพย:แห9งประเทศไทยภายในเวลา 
ท่ีกําหนด รวมท้ังไดเผยแพร9บนเว็บไซต:ของบริษัทฯ ตั้งแต9วันท่ี 11 สิงหาคม 2563  โดยรายละเอียดของร9างรายงานการ
ประชุม ไดจัดพิมพ:ไวในเล9มหนังสือบอกกล9าวเชิญประชุมหนาท่ี 9 ถึงหนาท่ี 28 ซ่ึงรายงานการประชุมดังกล9าวจําเป8นตอง
เสนอใหผูถือหุนพิจารณาความถูกตองร9วมกัน โดยขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดังกล9าว พรอมสอบถามว9ามีผูถือหุน
ท9านใดมีความประสงค:จะขอแกไขรายงานการประชุมในจุดใดบางหรือไม9 

จากน้ัน ไดเปTดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซ่ึงไม9มีผูถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็น
แต9อย9างใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําปU 2563 

ผลการลงมติวาระท่ี 1 มีดังน้ี 

มติ จํานวนเสียง ร�อยละ 
เห็นดวย 528,166,116 100.0000 
ไม9เห็นดวย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

มติ ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําปU 2563 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป� 2563 

คุณสมเจตน7  หมู5ศิริเลิศ  กรรมการผูจัดการใหญ9 เป8นผูนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบปU 2563 ท่ีผ9านมาต9อท่ีประชุม สรุปไดดังน้ี 

จากการแพร9ระบาดครั้งใหญ9อย9างรุนแรงท่ัวโลกของโรคโควิด 19 ตั้งแต9ตนปU 2563 ส9งผลใหเศรษฐกิจไทย 
หดตัวลงถึงรอยละ 6.1 ธุรกิจท่ีเ ก่ียวของกับการท9องเท่ียว โรงแรม ศูนย:การคา และรานอาหาร รวมถึงธุรกิจ 
การคาอสังหาริมทรัพย:จํานวนมากตองประสบกับภาวะขาดทุน หรือตองหยุดประกอบกิจการ ทําใหพนักงานและลูกจางตอง
ถูกปรับลดเงินเดือนหรือถูกเลิกจาง ส9งผลกระทบเป8นลูกโซ9ไปยังความสามารถในการชําระหน้ีและผลประกอบการของ
สถาบันการเงินค9อนขางรุนแรง 

สําหรับกลุ9มธนชาต ในปU 2563 บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางจากการเป8นบริษัทแม9ของธนาคารพาณิชย: (Bank 
Holding Company) มาเป8นบริษัทท่ีเนนการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ (Diversified Investment Holding Company)
ซ่ึงเงินลงทุนส9วนใหญ9ยังเป8นการลงทุนในธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย”) โดย ณ สิ้นปU 2563 
ถือหุนธนาคารทหารไทยรอยละ 20.11 มีมูลค9าเงินลงทุน 42,076 ลานบาท และลงทุนในบริษัทย9อยท้ังธุรกิจลิสซ่ิง ธุรกิจ
ประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจหลักทรัพย: ธุรกิจบริหารสินทรัพย: รวมท้ังถือหุนในบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 
(“บมจ. เอ็มบีเค”) ซ่ึงเป8นบริษัทร9วมในสัดส9วนรอยละ 22.42 และมีอสังหาริมทรัพย:เพ่ือการขายและพัฒนาจํานวนหน่ึง 
ตลอดจนมีสินทรัพย:สภาพคล9องสูงประมาณ 10,000 ลานบาท  

สําหรับโครงสรางรายไดของบริษัทฯ ในปU 2563 ก็เปลี่ยนแปลงไปจากปU 2562 อย9างมีนัยสําคัญ โดย 
ในปU 2563 บริษัทฯ และบริษัทย9อย มีกําไรสุทธิส9วนของบริษัทฯ จํานวน 6 ,669 ลานบาท คิดเป8นกําไรต9อหุน 6.26 บาท 
ส9วนหน่ึงเกิดจากกําไรจากการขายหุน บริษัท อายิโนะโมะโตuะ (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเป8นกําไรท่ีเกิดข้ึนครั้งเดียว 
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ส9วนกําไรปกติของบริษัทฯ และบริษัทย9อย ในปU 2563 ปรับตัวลดลงอย9างมาก เป8นผลมาจากการรับรู 
ส9วนแบ9งกําไรท่ีลดลงจากธนาคารทหารไทย และ บมจ. เอ็มบีเค ซ่ึงอยู9ในธุรกิจธนาคารพาณิชย: และธุรกิจศูนย:การคาและ
โรงแรมท่ีไดรับผลกระทบทางลบโดยตรงจากการแพร9ระบาดอย9างรุนแรงของโรคโควิด 19  

นอกจากน้ี สภาพคล9องส9วนเกินจํานวนมากท่ีบริษัทฯ มีหลังจากการปรับโครงสราง บริษัทฯ ยังไม9สามารถ
นําไปลงทุนเพ่ือก9อใหเกิดผลตอบแทนในอัตราท่ีสูงไดตามท่ีคาดการณ:ไว เน่ืองจากคณะกรรมการเล็งเห็นว9าในช9วงท่ีภาวะ
เศรษฐกิจยังคงมีความผันผวนเป8นอย9างมาก บริษัทฯ ควรรักษาสภาพคล9องท่ีสูงไวจนกว9าจะมั่นใจไดว9าการแพร9ระบาดของ
โรคโควิด 19 จะสามารถ บรรเทาลงไดอย9างชัดเจน 

สําหรับแนวทางการดําเนินธุรกิจในปU 2564 ของบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ จะยังคงถือหุนบริษัทต9าง ๆ ดังท่ี
เป8นอยู9ในขณะน้ี และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของทุกบริษัทใหมีฐานะการเงินท่ีมั่นคง รวมท้ังจะมีการพิจารณาเพ่ิม 
การลงทุนใหม9 ๆ และการประกอบธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญในเชิงรุกมากยิ่งข้ึน ตลอดจนขยายเครือข9ายธุรกิจของบริษัทใน
กลุ9ม เพ่ือสรางผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใหกับท9านผูถือหุนในระยะยาว โดยในตนปU 2564 คณะกรรมการไดมีมติใหดําเนิน
ธุรกิจการใหสินเช่ือท่ีมีหลักประกัน (Asset-based Finance) ไปแลว 

เรื่องการดําเนินธุรกิจแบบยั่งยืน คณะกรรมการบรษัิทฯ ใหความสําคัญมาโดยตลอด ท้ังในดานการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี ดานการดูแลสังคม และดานสิ่งแวดลอม ตามท่ีไดกล9าวไวในรายงานประจําปU 2563 ในหัวขอความรับผิดชอบใน
การดําเนินงานดานความยั่งยืนของกลุ9มธนชาต ในปU 2563 บริษัทในกลุ9มธนชาตยังคงไดรับการยอมรับจากองค:กรภายนอก
อย9างต9อเน่ือง ยืนยันดวยรางวัลต9าง ๆ ท้ังในดานตลาดทุน ผลิตภัณฑ:ประกันภยั และการไดรับผลการประเมินการกํากับดแูล
กิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศ เป8นบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู9ในกลุ9ม ESG 100 และทุกบริษัทในกลุ9มเป8น
สมาชิก “โครงการแนวร9วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต9อตานการทุจริต” 

กลุ9มธนชาตยังคงมุ9งมั่นท่ีจะขับเคลื่อนธุรกิจไปขางหนา เพ่ือประสานประโยชน:ของทุกฝ[ายเขาดวยกัน 
ท้ังหมดน้ีเพ่ือใหท9านผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปUท่ีผ9านมา 

สําหรับวาระน้ีทุกท9านก็ไดรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ แลว โดยผูถือหุนสามารถพิจารณา
รายละเอียดในรายงานประจําปU 2563 (ในรูปแบบ QR Code) ซ่ึงไดจัดส9งใหกับผูถือหุนทุกท9านพรอมหนังสือบอกกล9าวเชิญ
ประชุม และเน่ืองจากวาระน้ีเป8นการเสนอเพ่ือทราบไม9มีการลงมติแต9อย9างใด 

จากน้ัน ไดเปTดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซ่ึงมีผูถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็น 
ดังน้ี 

คุณณัฐวุฒิ  พุทธิพิรกุล  (ผู�ถือหุ�น) 

อยากทราบว9าบริษัทฯ มีแผนท่ีจะนําเงินลงทุนไปลงทุนดานใดบางนอกจากป}จจุบันท่ีลงทุนในธนาคาร 
ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

คุณสมเจตน7  หมู5ศิริเลิศ  เรียนช้ีแจง ดังน้ี 

แนวทางการลงทุนของบริษัทฯ จะเนนท่ีธุรกิจท่ีบริษัทฯ ลงทุนอยู9ในป}จจุบัน และตามท่ีไดกล9าวรายงานใหกับ
ผูถือหุนไปน้ัน คือ เมื่อตนปU 2564 บริษัทฯ ไดมีการจัดตั้งบริษัทใหม9 คือ บริษัท ธนชาต พลัส จํากัด เพ่ือท่ีจะประกอบธุรกิจ
ใหสินเช่ือท่ีมีหลักประกัน ซ่ึงเป8นการเสนอบริการท่ีแตกต9างออกไป อีกท้ังภายใตสถานการณ:ในป}จจุบันยังเป8นส9วนหน่ึงท่ีจะ
ช9วยเหลือลูกคาไดมีโอกาสในการขยายธุรกิจ ซ่ึงทางบริษัทฯ จะใหเงินลงทุนจํานวนหน่ึงเพ่ือท่ีจะขยายธุรกิจน้ีต9อไป 

หลังจากน้ันไม9มีผูถือหุนท9านใดสอบถาม / แสดงความคิดเห็น เพ่ิมเติม จึงขอรายงานในวาระถัดไป 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมั ติ งบแสดงฐานะการเ งินและงบกําไรขาดทุน เบ็ดเส ร็จ สํ าหรับป�สิ้ นสุด วัน ท่ี 
31 ธันวาคม 2563 

คุณสมเจตน7  หมู5ศิริเลิศ  กรรมการผู จัดการใหญ9 เป8นผูนําเสนอในวาระน้ี เรียนแจงต9อท่ีประชุมว9า 
ในวาระท่ี 3 บริษัทฯ ขอนําเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย9อย 
ปU 2563 เพ่ืออธิบายฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย9อย ซ่ึงไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน งบการเงินน้ีไดผ9านการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
ซ่ึงไดแสดงความเห็นแบบไม9มีเง่ือนไข สรุปไดดังน้ี 

คณะกรรมการขอนําเสนอแก9ท่ีประชุมเพ่ือการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซ่ึงไดผ9าน
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว โดยผลการตรวจสอบผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นแบบไม9มีเง่ือนไข 
งบการเงินรวมสะทอนถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย9อยในกลุ9มธนชาต 

ในปU 2563 บริษัทฯ และบริษัทย9อยมีกําไรสุทธิรวม 7,848 ลานบาท ส9วนใหญ9เกิดจากผลการดําเนินงาน 
ของบริษัทย9อยและบริษัทร9วมท่ีสําคัญ ดังน้ี  

• บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) มีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม  จํานวน 1,860 ลานบาท 

• บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีกําไรสุทธิ จํานวน 745 ลานบาท 

• บริษัทหลักทรัพย: ธนชาต จํากัด (มหาชน) มีกําไรสุทธิ จํานวน 479 ลานบาท 

• บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จํากัด มีกําไรสุทธิ จํานวน 2,878 ลานบาท 

• ส9วนแบ9งกําไรจากเงินลงทุนในธนาคารทหารไทย จํานวน  2,022 ลานบาท และบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด 
  (มหาชน) จํานวน 132 ลานบาท 

ส9งผลใหงบการเงินรวมมีกําไรสุทธิส9วนของบริษัทฯ จํานวน 6,669 ลานบาท ลดลง 4,138 ลานบาท หรือ 
รอยละ 38.3 จากปUก9อน 

บริษัทฯ และบริษัทย9อยมีสินทรัพย:รวม จํานวน  140,756 ลานบาท 

บริษัทฯ และบริษัทย9อยมีหน้ีสินรวม ณ สิ้นปU 2563 จํานวน 67,987 ลานบาท 

ส9วนของเจาของรวม จํานวน 72,769 ลานบาท ประกอบดวย ส9วนของบริษัทใหญ9 จํานวน 63,311 ลานบาท 
และส9วนไดเสียท่ีไม9มีอํานาจควบคุม จํานวน 9,458 ลานบาท 

ขอใหท9านผูถือหุน ไดพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2563  ตามรายละเอียดในรายงานประจําปUท่ีอยู9ในมือท9านผูถือหุนแลว  

ภายหลังจากการนําเสนอ คุณสมเจตน7  หมู5ศิริเลิศ ไดแจงต9อท่ีประชุมว9า บริษัทฯ ไดจัดทําสรุปงบการเงิน 
การวิเคราะห:และคําอธิบายของฝ[ายจัดการ จัดส9งใหแก9ผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกล9าวเชิญประชุม และงบการเงินปรากฏ
อยู9ในรายงานประจําปU 2563 ในรูปแบบ QR Code ท่ีไดจัดส9งใหผูถือหุนทุกท9านแลว 

จากน้ัน ได เปTดโอกาสใหผู ถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระน้ีจะมีผู สอบบัญชี 
จากสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ช9วยตอบคําถามใหแก9ผูถือหุนดวย ซ่ึงไม9มีผูถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็น 
แต9อย9างใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 
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ผลการลงมติวาระท่ี 3 มีดังน้ี 

มติ จํานวนเสียง ร�อยละ 
เห็นดวย 529,527,316 100.0000 
ไม9เห็นดวย 0 0.0000 
งดออกเสียง 356,600 - 
บัตรเสีย 0 - 

มติ ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผู ถือหุน ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดวยใหอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปUสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป� 2563 และรับทราบการจ5ายเงิน
ปEนผลระหว5างกาล 

คุณสมเจตน7  หมู5ศิริเลิศ  กรรมการผูจัดการใหญ9 เป8นผูนําเสนอในวาระน้ี โดยเรียนแจงต9อท่ีประชุมว9า 
ตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีไดช้ีแจงใหท9านผูถือหุนทราบในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ไปแลวน้ัน และ
จากขอมูลท่ีแสดงไวในหนังสือบอกกล9าวเชิญประชุม โดยในปU 2563 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จํานวน 
3,124,463,044.12 บาท และกําไรสุทธิส9วนท่ีเป8นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จํานวน 6,669,030,227.03 บาท 

โดยมีทุนสํารองตามกฎหมายครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว จึงไม9ตองจัดสรรเป8นทุนสํารองตาม
กฎหมายเพ่ิมเติม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

ซ่ึงคณะกรรมการไดพิจารณาแลวจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับทราบ ดังน้ี 

1. รับทราบการไม9จัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปU 2563 เป8นทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ 
มีทุนสํารองตามกฎหมายครบตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

2. รับทราบการจ9ายเงินป}นผลระหว9างกาลจากผลการดําเนินงาน ประจําปU 2563 ใหแก9ผูถือหุนสามัญและ
ผูถือหุนบุริมสิทธิ จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

• ครั้งท่ี 1 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ไดมี
มติจ9ายเงินป}นผลระหว9างกาลใหแก9ผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิในอัตราหุนละ 1.20 บาท 
ซ่ึงจ9ายใหผูถือหุนเมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 

• ครั้งท่ี 2 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2564 ไดมีมติ
จ9ายเงินป}นผลระหว9างกาลใหแก9ผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิในอัตราหุนละ 1.80 บาท ซ่ึง
จะจ9ายใหผูถือหุนในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 

โดยเมื่อรวมการจ9ายเงินป}นผลระหว9างกาลท้ัง 2 ครั้ง รวมเป8นการจ9ายเงินป}นผลจากผลการดําเนินงาน
ประจําปU 2563 ใหแก9ผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิในอัตราหุนละ 3.00 บาท รวมเป8นจํานวนเงินท่ีอนุมัติจ9าย 
3,145,850,199.00 บาท ซ่ึงคิดเป8นรอยละ 100.68 ของกําไรสุทธิปU 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และรอยละ 47.17 
ของกําไรสุทธิส9วนท่ีเป8นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม 

รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล9าวเชิญประชุมท่ีไดจัดส9งใหผูถือหุนแลว และเน่ืองจากวาระน้ีเป8นการ
เสนอเพ่ือทราบไม9มีการลงมติแต9อย9างใด 
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จากน้ัน ไดเปTดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซ่ึงมีผูถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็น 
ดังน้ี 

คุณโสภณ วิรเศรณี  (ผู�ถือหุ�น) 

1. เงินป}นผลท่ีจ9ายใหกับผูถือหุน จ9ายจากงบเฉพาะกิจการใช9หรือไม9 

2. เงินป}นผลจํานวน 3 บาทต9อหุน ท่ีจ9ายใหกับผูถือหุนน้ัน มีเงินป}นผลพิเศษ (Extra Dividend) รวมอยู9
ดวยหรือไม9 

คุณสมเจตน7  หมู5ศิริเลิศ  เรียนช้ีแจง ดังน้ี 

1. เงินป}นผลท่ีจ9ายใหกับผูถือหุนน้ัน คํานวณจ9ายจากงบการเงินรวม ซ่ึงคิดเป8นรอยละ 47.17 ของกําไร
สุทธิส9วนท่ีเป8นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม และคิดเป8นรอยละ 100.68 ของกําไรสุทธิปU 2563 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สรุปแลวบริษัทฯ มีกําไรจากผลการดําเนินงานเพียงพอท่ีจะจ9ายเงินป}นผล
ใหกับผูถือหุนจํานวน 2 ครั้ง รวมเงินป}นผลจํานวน 3 บาทต9อหุน 

2. ปUน้ีไม9มีการจ9ายเงินป}นผลพิเศษ โดยเงินป}นผลจํานวน 3 บาทต9อหุน ท่ีมีการจ9ายใหกับผูถือหุนไปจํานวน 
2 ครั้ง เป8นการจ9ายจากผลการดําเนินงานประจําปU 2563 ดังน้ี  

• ครั้งท่ี 1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติจ9าย 
เงินป}นผลระหว9างกาลในอัตราหุนละ 1.20 บาท ซ่ึงจ9ายใหผูถือหุนเมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 

• ครั้งท่ี 2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2564 พิจารณาอนุมัติการ
จ9ายเงินป}นผลระหว9างกาลในอัตราหุนละ 1.80 บาท ซ่ึงจะจ9ายใหผูถือหุนในวันท่ี 19 พฤษภาคม 
2564 

หลังจากน้ันไม9มีผูถือหุนท9านใดสอบถาม / แสดงความคิดเห็น เพ่ิมเติม จึงขอรายงานในวาระถัดไป 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติค5าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย5อย ประจําป� 2564 และอนุมัติเงิน
บําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป� 2563 

คุณธีรพจน7  วัชราภัย  ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค9าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป8นผูนําเสนอใน
วาระน้ี  โดยเรียนแจงต9อท่ีประชุมว9า ในปU 2563 ไดจ9ายค9าตอบแทนท่ีไดจ9ายใหแก9กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย9อย 
ตามอัตราท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําปU 2563 มีจํานวนเงินรวมท่ีจ9ายในปU 2563 ดังน้ี 

• ค9าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย ค9าตอบแทนรายเดือน และค9าเบ้ียประชุมซ่ึงเป8นไปตาม
จํานวนครั้งท่ีกรรมการเขาร9วมประชุม รวมจํานวนท่ีจ9ายเป8นเงิน 10,800,000 บาท  

• ค9าตอบแทนท่ีจ9ายแก9คณะกรรมการชุดย9อยอ่ืน ๆ ทุกคณะรวมจํานวนท่ีจ9ายเป8นเงิน 5,270,000 บาท 

สําหรับค9าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย9อยอ่ืน ๆ ทุกคณะ โดยแสดงเป8นรายบุคคลท่ีจ9าย 
ในปU 2563 ดูไดจากรายงานประจําปUหนาท่ี 71 ถึงหนาท่ี 72 ซ่ึงเป8นการรายงานเพ่ือทราบไม9มีการลงมติ และนอกเหนือจาก
ค9าตอบแทนท่ีไดรายงานไปแลวน้ัน บริษัทฯ ไม9มีการจ9ายค9าตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชน:อ่ืนใดในลักษณะท่ีมิใช9
ค9าตอบแทนตามปกติใหแก9กรรมการ 

สําหรับในปU 2564 คณะกรรมการสรรหา กําหนดค9าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไดพิจารณาทบทวน
ค9าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย9อยตามนโยบายและหลักเกณฑ: ดังน้ี 
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1. ค9าตอบแทนแต9ละคนจะตองสะทอนภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

2. มีการพิจารณาเปรียบเทียบค9าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนําขอมูลค9าตอบแทนกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนท่ีรวบรวมโดยสมาคมส9งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาเป8นขอมูลเปรียบเทียบ 

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติค9าตอบแทน ดังน้ี 

1. อนุมัติค9าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย9อย ประจําปU 2564 ตามท่ีจ9ายป}จจุบัน โดย
อัตราค9าตอบแทนเท9ากับปU 2563 ดังน้ี 

 (หน9วย: บาท) 

ท้ังน้ี กรรมการท่ีเป8นผูบริหารจะไม9ไดรับค9าตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหน9งในคณะกรรมการชุดย9อย 
ทุกคณะ นอกเหนือจากค9าตอบแทนท่ีขออนุมัติ บริษัทฯ ไม9มีการจ9ายค9าตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชน:อ่ืนใดใหแก9
กรรมการอีก และใหคงอัตราค9าตอบแทนกรรมการในอัตราน้ีไวจนกว9าท่ีประชุมผูถือหุนจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป8นอย9างอ่ืน 

2. อนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จแก9กรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําปU 2563 ในอัตรารอยละ 1 
ของเงินป}นผลท่ีอนุมัติจ9ายแก9ผูถือหุน (ไม9รวมเงินป}นผลพิเศษ) ซ่ึงเป8นไปตามนโยบายท่ีท่ีประชุมผูถือหุนไดกําหนดไว โดยให
คณะกรรมการบริษัทฯ เป8นผูพิจารณาจัดสรรแก9กรรมการบริษัทฯ ต9อไป โดยปUน้ีเงินป}นผลท่ีอนุมัติจ9ายแก9ผูถือหุนรวมเป8น
จํานวนเงิน 3,145,850,199 บาท ดังน้ัน จํานวนเงินบําเหน็จท่ีขอเสนอจ9ายแก9กรรมการท้ังคณะ จึงเป8นเงินจํานวน 
31,458,501.99 บาท รายละเอียดของการจ9ายเงินบําเหน็จกรรมการจากผลการดําเนินงานปU 2561-2563 ปรากฏ 
ในหนังสือบอกกล9าวเชิญประชุมหนาท่ี 5 โดยปUท่ีแสดงในเอกสารเป8นปUผลการดําเนินงาน 

โดยวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงไม9นอยกว9า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม หลังจากน้ัน คุณธีรพจน:  วัชราภัย ไดเปTดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็น 
ซ่ึงไม9มีผูถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็นแต9อย9างใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ ดังน้ี 

1. ขออนุมัติค9าตอบแทนจ9ายแก9กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย9อย ประจําปU 2564 ตามท่ีเสนอ 
โดยลงคะแนนวาระท่ี 5.1 

2. ขออนุมัติจ9ายเงินบําเหน็จแก9กรรมการบริษัทฯ ในจํานวนรอยละ 1 ของเงินป}นผลท่ีอนุมัติจ9ายแก9 
ผูถือหุน (ไม9รวมเงินป}นผลพิเศษ) โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เป8นผูดําเนินการจัดสรรแก9กรรมการบริษัทฯ ต9อไป 
โดยลงคะแนนวาระท่ี 5.2 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ / คณะกรรมการชุดย5อย ตําแหน5ง 
ค5าตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน: คน) 
ค5าเบี้ยประชมุ 
(ต5อครั้ง: คน) 

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

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

คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค9าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล 

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

คณะกรรมการกํากบัความเส่ียง  
ประธาน 30,000 30,000 
กรรมการ 20,000 20,000 
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ผลการลงมติวาระท่ี 5.1 มีดังน้ี 

มติ จํานวนเสียง ร�อยละ 
เห็นดวย 529,965,616 99.9875 
ไม9เห็นดวย 3,800 0.0007 
งดออกเสียง 62,000 0.0116 
บัตรเสีย 0 0.0000 

มติ ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไม9นอยกว9าสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 
อนุมัติค9าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย9อย ประจําปU 2564 

ผลการลงมติวาระท่ี 5.2 มีดังน้ี 

มติ จํานวนเสียง ร�อยละ 
เห็นดวย 482,270,317 90.9890 
ไม9เห็นดวย 47,658,099 8.9915 
งดออกเสียง 103,000 0.0194 
บัตรเสีย 0 0.0000 

มติ ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไม9นอยกว9าสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 
อนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 1 ของเงินป}นผลท่ีอนุมัติจ9ายแก9ผูถือหุน (ไม9รวมเงินป}นผล
พิเศษ) โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เป8นผูดําเนินการจัดสรรแก9กรรมการบริษัทฯ ต9อไป 

วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

คุณธีรพจน7  วัชราภัย  ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค9าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป8นผูนําเสนอใน
วาระน้ี  โดยเรียนแจงต9อท่ีประชุมว9าสําหรับกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปU 
2564 มีจํานวน 3 ท9าน ประกอบดวย 

1. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป กรรมการ  และรองประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการท่ีเป8น 
   ผูบริหาร) 

2. นายสมเจตน:  หมู9ศิริเลิศ กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการกํากับความเสี่ยง  และ
 กรรมการผูจัดการใหญ9  (กรรมการท่ีเป8นผูบริหาร) 

3. ดร. ธนชาติ  นุ9มนนท: กรรมการ  และประธานกรรมการกํากับความเสี่ยง (กรรมการ 
  อิสระ) 

เพ่ือใหผูถือหุนไดพิจารณาและลงมติอย9างอิสระในวาระน้ี  จึงใคร9ขอเชิญบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือรับแต9งตั้งเป8น
กรรมการท้ัง 3 ท9าน ออกจากท่ีประชุมเป8นการช่ัวคราว หลังจากน้ันบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือรับแต9งตั้งเป8นกรรมการท้ัง 
3 ท9าน ไดออกจากหองประชุม 

คุณธีรพจน7  วัชราภัย  เรียนแจงต9อท่ีประชุมว9า การสรรหาหรือเสนอแนะผู ท่ีจะเขารับตําแหน9ง 
แทนกรรมการท่ีครบวาระน้ี นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา กําหนดค9าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล เป8นผูพิจารณาแลว คณะกรรมการสรรหา กําหนดค9าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังไดเปTดโอกาส 
ใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ท่ีจะเขารับเลือกตั้งเป8นกรรมการในการประชุมครั้งน้ีผ9านทางเว็บไซต:
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ของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) ตั้งแต9วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 แต9ปรากฏว9าเมื่อ 
พนกําหนดเวลาดังกล9าวแลว ไม9มีผูถือหุนรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเขามา ดังน้ัน คณะกรรมการสรรหา กําหนดค9าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล จึงไดพิจารณาสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอผูถือหุนแต9งตั้งเป8นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ 
ท่ีออกตามวาระ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหา กําหนดค9าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไดพิจารณาความรู ความสามารถ และ
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยสําหรับกรรมการท่ีออกตามวาระไดพิจารณาถึงผลการปฏิบัติหนาท่ีท่ีผ9านมาและการ 
เขาร9วมประชุมดวย มีมติเสนอบุคคล 3 ท9าน ใหผูถือหุนเลือกตั้งเป8นกรรมการบริษัทฯ ต9อไป 

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณามีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหา กําหนด
ค9าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอบุคคลท้ัง 3 ท9าน ใหผูถือหุนเลือกตั้งเป8นกรรมการบริษัทฯ ต9อไป ซ่ึงผูถือหุนสามารถ
พิจารณาขอมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคลท้ัง 3 ท9าน ตามท่ีแสดงบนจอ โดยคุณธีรพจน:  วัชราภัย ไดกล9าวสรุปคุณสมบัติ
ของกรรมการท้ัง 3 ท9าน ใหท่ีประชุมทราบ 

หลังจากน้ัน คุณธีรพจน:  วัชราภัย ไดเปTดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซ่ึงไม9มีผูถือหุน
สอบถาม / แสดงความคิดเห็นแต9อย9างใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 

คุณธีรพจน7  วัชราภัย  แจงต9อท่ีประชุมว9า ในวาระน้ีเพ่ือความโปร9งใสในการลงมติจึงขอใหผูถือหุนลงมติ
แยกเป8นรายบุคคล โดยวาระท่ี 6.1 ถึงวาระท่ี 6.3 ท่ีระบุช่ือกรรมการเป8นรายบุคคล ดังน้ี 

6.1 นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป 
6.2 นายสมเจตน:  หมู9ศิริเลิศ 
6.3 ดร. ธนชาติ  นุ9มนนท: 

โดยวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และเมื่อท่ีประชุมผูถือหุนมีมติแต9งตั้งกรรมการท้ัง 3 ท9าน ดังกล9าว คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดมีมติใหกรรมการท้ัง 
3 ท9าน ดํารงตําแหน9งในคณะกรรมการชุดย9อยตามเดิมต9อไป 

จากน้ัน คุณธีรพจน:  วัชราภัย ไดเชิญกรรมการท้ัง 3 ท9าน ท่ีไดออกจากหองประชุมเป8นการช่ัวคราวกลับเขา
ท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในวาระต9อไป 

มีผูถือหุนเห็นดวยใหแต9งตั้งบุคคลท่ีคณะกรรมการเสนอช่ือท้ัง 3 ท9าน เป8นกรรมการบริษัทฯ โดยแยกการ
ลงคะแนนเสียงเป8นรายบุคคลจากคะแนนเสียงท้ังหมดของท่ีประชุม ดังน้ี 

 

ผลการลงมติวาระท่ี 6.1 นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป  มีดังน้ี 

มติ จํานวนเสียง ร�อยละ 
เห็นดวย 470,055,277 88.7823 
ไม9เห็นดวย 59,391,539 11.2176 
งดออกเสียง 600,600 - 
บัตรเสีย 0 - 

ผลการลงมติวาระท่ี 6.2 นายสมเจตน7  หมู5ศิริเลิศ  มีดังน้ี 

มติ จํานวนเสียง ร�อยละ 
เห็นดวย 518,649,553 97.9614 
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ไม9เห็นดวย 10,793,013 2.0385 
งดออกเสียง 604,850 - 
บัตรเสีย 0 - 

ผลการลงมติวาระท่ี 6.3 ดร. ธนชาติ  นุ5มนนท7  มีดังน้ี 

มติ จํานวนเสียง ร�อยละ 
เห็นดวย 524,551,137 99.0753 
ไม9เห็นดวย 4,895,679 0.9246 
งดออกเสียง 600,600 - 
บัตรเสีย 0 - 

มติ ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคล
ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอช่ือท้ัง 3 ท9าน เป8นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต5งต้ังผู�สอบบัญชีและกําหนดค5าสอบบัญชี ประจําป� 2564 

คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ เป8นผูนําเสนอในวาระน้ี โดยเรียนแจงต9อท่ีประชุมว9า 
ในปUท่ีผ9านมา บริษัทฯ ไดแต9งตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป8นผูสอบบัญชีประจําปU 2563 ซ่ึงกําหนด 
ค9าสอบบัญชีใหเป8นจํานวนเงิน 1,500,000 บาท  โดยสําหรับปU 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณานําเสนอ 
ผูสอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาความเห็นของกรรมการตรวจสอบแลว เห็นควรเสนอต9อท่ีประชุม 
ผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแต9งตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีรายนาม ดังน้ี 

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

เป8นผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปU 2564 โดยกําหนดค9าสอบบัญชีเป8นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท 

หลังจากได พิจารณาถึงองค:ประกอบในดานต9าง ๆ รวมท้ังความเหมาะสมของปริมาณงานแลว 
มีความเห็นว9า บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป8นสํานักงานท่ีมีความน9าเช่ือถือ มีผลการปฏิบัติงานเป8นท่ียอมรับโดยท่ัวไป
ท้ังในประเทศและต9างประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีอยู9ในระดับสากล มีบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญ 
และประสบการณ:ในการตรวจสอบบริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน มีความรู ความเขาใจ ในธุรกิจต9าง ๆ ของบริษัท 
ในกลุ9มธนชาตเป8นอย9างดี ตลอดจนมีการใหบริการ และการใหคําปรึกษากับบริษัทฯ ในดานต9าง ๆ เป8นอย9างดีตลอดมา 

สําหรับค9าสอบบัญชีท่ีเสนอเขามาในปU 2564 จํานวน 1,000,000 บาท ลดลงจากปU 2563 จํานวน 500,000 
บาท ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผูสอบบัญชีท้ัง 3 ท9าน รวมถึงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไม9มีความสัมพันธ: หรือรายการ
ท่ีอาจก9อใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน:กับบริษัทฯ แต9อย9างใด 

สําหรับรายละเอียดประวัติผูสอบบัญชีท้ัง 3 ท9าน ตามท่ีแสดงบนจอ และขอมูลอ่ืน ๆ ปรากฏอยู9ในหนังสือ
บอกกล9าวเชิญประชุม หนาท่ี 35 ถึงหนาท่ี 37  

จึงขอเสนอท่ีประชุมแต9งตั้งผูสอบบัญชีประจําปU 2564 จํานวน 3 ท9าน จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
เป8นผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค9าสอบบัญชีจํานวน 1,000,000 บาท 



-ฉบับร�าง-  เอกสารแนบ 1 

 

หนาท่ี 22 

หลังจากน้ัน คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ไดเปTดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซ่ึงมีผูถือหุน
สอบถาม / แสดงความคิดเห็น ดังน้ี 

ดร. วิรัตน7  ตรงพิทักษ7กุล (สมาคมส5งเสริมผู�ลงทุนไทย) (ผู�รับมอบฉันทะ)  

ค9าสอบบัญชีลดลงจากปUท่ีผ9านมา เน่ืองจากปริมาณงานลดลงหรือเหตุผลใด 

คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  เรียนช้ีแจง ดังน้ี 

เน่ืองจากในปU 2563 ท่ีผ9านมาน้ัน ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซ่ึงเป8นผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ จําเป8นตองมีการตรวจกระดาษทําการ (Working Paper) ของผูสอบบัญชี ของทางธนาคารทหารไทย จํากัด 
(มหาชน) คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ทําใหปUท่ีผ9านมามีค9าใชจ9ายในการดําเนินงานส9วนน้ีเพ่ิมข้ึนมา ซ่ึงใน
ปUน้ีทางผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไม9ตองมีการตรวจกระดาษทําการ (Working Paper) ในเรื่องน้ีแลว โดยในปUน้ีดูในเรื่อง 
ความสมเหตุสมผล ทําใหมีการเจรจาต9อรองค9าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปU 2564 ลงมาเหลือจํานวน 1,000,000 บาท ลดลง
จากปU 2563 จํานวน 500,000 บาท 

หลังจากน้ันไม9มีผูถือหุนท9านใดสอบถาม / แสดงความคิดเห็น เพ่ิมเติม จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 

ผลการลงมติในวาระท่ี 7  มีดังน้ี 

มติ จํานวนเสียง ร�อยละ 
เห็นดวย 528,108,991 99.6265 
ไม9เห็นดวย 1,979,425 0.3734 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

มติ ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต9งตั้งผูสอบ
บัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ใหเป8นผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปU 2564 โดยมีรายช่ือ ดังน้ี 

1. นางสาวสมใจ  คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
2. นางสาวรัตนา  จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 
3. นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812 
และกําหนดค9าสอบบัญชี ประจําปU 2564 เป8นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท 

วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ�ามี) 

ประธานท่ีประชุม  ไดเปTดโอกาสใหผูถือหุนเสนอขอเสนอแนะและคําถามต9าง ๆ ได โดยมีผูถือหุนสอบถาม / 
แสดงความเห็น ดังน้ี 

คุณณัฐวุฒิ  พุทธิพิรกุล  (ผู�ถือหุ�น) 

จากคําถามท่ีเเลวเรื่องเงินลงทุนท่ีท9านกรรมการผูจัดการใหญ9เเจงว9าจะนําเงินลงทุนไปปล9อยสินเช่ือท่ีมี
หลักประกันในบริษัทท่ีเปTดใหม9 ธุรกิจน้ีใช9สินเช่ือจํานําทะเบียนเเละเช9าซ้ือท่ีบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญหรือไม9 

คุณสมเจตน7  หมู5ศิริเลิศ  เรียนช้ีแจง ดังน้ี 

บริษัทใหม9 คือ บริษัท ธนชาต พลัส จํากัด (“บจ. ธนชาต พลัส”) ไม9ไดทําธุรกิจสินเช่ือเช9าซ้ือ แต9เป8นธุรกิจ
การใหสินเช่ือท่ีมีหลักประกัน (Asset-based Finance) ก็คือหลักประกันเป8นอสังหาริมทรัพย: โดยเป8นสินเช่ือซ่ึงลูกคาท่ีมี
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ความตองการใชเงินทุนไปเพ่ือกิจการของลูกคาไม9ว9าดวยวัตถุประสงค:ใด แต9ถามีหลักประกันท่ีมีคุณภาพดี ท่ีมีศักยภาพก็จะ
นําหลักประกันน้ันมาจํานอง บจ. ธนชาต พลัส ก็จะพิจารณาตามศักยภาพของหลักประกันและก็ตามราคาประเมิน แลวก็
จะใหสินเช่ือจํานวนหน่ึงตามมาตรฐานท่ี บจ. ธนชาต พลัส กําหนด เพ่ือใหลูกคาเอาไปใชในกิจการต9อไป 

คุณสุรเชษฐ7  พงศ7จินดามณี  (ผู�ถือหุ�น) 

บริษัทฯ มีแผนในการซ้ือหุนคืนอีกหรือไม9 หรือมีแผนในการเพ่ิมผลตอบแทนแก9ผูถือหุนอย9างไรบาง 

คุณสมเจตน7  หมู5ศิริเลิศ  เรียนช้ีแจง ดังน้ี 

ในป}จจุบันตามกฎหมายในการซ้ือหุนคืนท่ีบริษัทฯ ไดมีการซ้ือหุนคืนมาน้ัน อยู9ในระยะเวลาท่ีบริษัทฯ ไม9
สามารถทําการซ้ือหุนคืนเพ่ิมเติมได โดยเรื่องการใชประโยชน:จากเงินลงทุน ตามท่ีไดเรียนไปว9า บริษัทฯ จะเนนในเรื่องการ
ลงทุนบริษัทในกลุ9ม ก็พยายามหาโอกาสและช9องทางใหม9 ๆ อย9างเช9น บริษัท ธนชาต พลัส จํากัด ในส9วนท่ีเหลือบริษัทฯ ก็
จะเก็บเป8นสภาพคล9อง แลวก็จะเสริมความแข็งแกร9งของบริษัทในกลุ9ม แต9อย9างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ติดตามสถานการณ:ของ
ผลกระทบของโรคโควิด 19 ซ่ึงจากสถานการณ:ดังกล9าวบริษัทฯ ก็ตองพิจารณาใชความระมัดระวังในการลงทุนเพ่ือหา
โอกาสท่ีจะลงทุนในธุรกิจใหม9 ๆ ต9อไปในอนาคต 

คุณณัฐวุฒิ  พุทธิพิรกุล  (ผู�ถือหุ�น) 

เงินป}นผลท่ีบริษัทฯ จ9ายใหกับผูถือหุนน้ัน บริษัทฯ ยังคงใหความมั่นใจว9าจะจ9ายเงินป}นผลในอัตรา 3 บาท 
ต9อหุน ไดอย9างต9อเน่ืองหรือไม9 

ประธานท่ีประชุม  เรียนช้ีแจง ดังน้ี 

ตามท่ีเคยไดเรียนแจงท9านผูถือหุนไว ถาเป8นไปไดบริษัทฯ ก็จะพยายามรักษาระดับของเงินป}นผลท่ีจ9ายใหกับ
ผูถือหุนไวใหได เพ่ือใหผูถือหุนมั่นใจในการลงทุนในหุนของบริษัทฯ ซ่ึงป}จจุบันจากการประเมินก็ยังมีความเช่ือมั่นว9ากําไร
โดยรวมของบริษัทฯ น9าจะมีเพียงพอท่ีจะรองรับการจ9ายเงินป}นผลในอัตรา 3 บาทต9อหุน ไดต9อไป  

คุณปริญญา  เธียรวร  (ผู�ถือหุ�น) 

บริษัทฯ จะมีการลงทุนในธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย”) เพ่ือเพ่ิมสัดส9วนอีก
หรือไม9 

ประธานท่ีประชุม  เรียนช้ีแจง ดังน้ี 

ทางฝ[ายจัดการของบริษัทฯ ก็กําลังพิจารณาในเรื่องดังกล9าวอยู9 ถาราคาหุนของธนาคารทหารไทยซ่ึงตอนน้ี
เปลี่ยนเป8นธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (TMBThanachart Bank Public Company Limited) อยู9ในระดับ
ท่ีเหมาะสมและแนวโนมของการแกไขป}ญหาของโรคโควิด 19  รวมถึงรายไดของระบบธนาคารพาณิชย: ปรับตัวดีข้ึนน้ัน 
ทางบริษัทฯ ก็จะพิจารณาลงทุนเพ่ือเพ่ิมสัดส9วนมากข้ึน ซ่ึงเหตุผลท่ีบริษัทฯ สนใจท่ีจะลงทุนซ้ือหุนในธนาคารทหารไทยเพ่ิม
น้ัน เพราะป}จจุบันบริษัทฯ ถือหุนมากกว9ารอยละ 20 ประกอบกับกําไรของธนาคารทหารไทย บริษัทฯ สามารถรับรูได
โดยตรง ซ่ึงถาทางธนาคารทหารไทยสามารถทํากําไรโดยรักษาระดับอยู9ประมาณ 10,000 ลานบาท ไวไดน้ัน ในแง9ของ
บริษัทฯ ผลตอบแทนก็ถือว9าเป8นท่ีน9าพอใจ ซ่ึงป}จจุบันบริษัทฯ มีสภาพคล9องประมาณ 8,000 - 9,000 ลานบาท ซ่ึงได
ผลตอบแทนต่ํากว9ารอยละ 1 ทําใหป}จจุบันบริษัทฯ กําลังพิจารณาหาโอกาสและช9องทางท่ีจะนําเงินดังกล9าวไปลงทุน เพ่ือ
สรางผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี กําลังพิจารณาการลงทุนในหุนของธนาคารทหารไทย และหุนของบริษัท ราชธานีลิสซ่ิง 
จํากัด (มหาชน) ถาหากราคาหุนของท้ัง 2 บริษัท อยู9ในระดับราคาท่ีเหมาะสม  
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คุณวิศิษฎ7  รังษิณาภรณ7  (ผู�ถือหุ�น) 

มีแผนงานสําหรับระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในทิศทางใด หากการแพร9ระบาดของโรคโควิด 19 ยัง
มีอยู9ต9อ จะรับมืออย9างไร เพ่ือทําใหธุรกิจมีแนวโนมดีข้ึน หรือมีธุรกิจใหม9 ๆ อะไรท่ีน9าจะลงทุนไดเพ่ิมข้ึน 

ประธานท่ีประชุม  เรียนช้ีแจง ดังน้ี 

ป}จจุบันถาหากสถานการณ:การแพร9ระบาดของโรคโควิด 19 ไม9ไดดี ข้ึน หรือไม9ไดแย9ลง ก็คิดว9าผล
ประกอบการท่ีบริษัทฯ ลงทุนก็จะคลายเดิม อาจจะมีบางบริษัทท่ีไดรับผลกระทบมากข้ึน แต9ในทางกลับกันถาสถานการณ:
การแพร9ระบาดของโรคโควิด 19 ดีข้ึน ไม9ว9าดีข้ึนจากการควบคุม หรือจากการฉีดวัคซีนมากข้ึนน้ัน ผลประกอบการท่ี 
บริษัทฯ ลงทุนไปน้ัน ก็จะกลับมาสู9ภาวะปกติ โดยในระยะสั้นท่ีคุณสมเจตน:  หมู9ศิริเลิศ ไดกล9าวไว บริษัทฯ ก็พยายามใชเงิน
สดท่ีมีลงทุนผ9านการปล9อยสินเช่ือของ บริษัท ธนชาต พลัส จํากัด และถามีโอกาสท่ีดีก็จะลงทุนในหุนของบริษัทในกลุ9ม
เพ่ิมข้ึนบาง ซ่ึงในส9วนของระยะปานกลางและระยะยาว บริษัทฯ ก็จะดูว9ามีธุรกิจอ่ืนใด ท่ีบริษัทฯ สามารถเขาไปลงทุนได
เพ่ิมอีก  

นอกจากน้ีไม9มีผูเสนอเรื่องอ่ืนใดเขาสู9การพิจารณา ประธานท่ีประชุมจึงกล9าวปTดการประชุม 

ปTดประชุมเวลา    15.24    นาฬิกา 

ลงช่ือ               นายบันเทิง  ตันติวิท             ประธานท่ีประชุม 
 (               นายบันเทิง  ตันติวิท             ) 

ลงช่ือ            นายภาณุพันธุ�  ตวงทอง           ผูจดบันทึกการประชุม 
 (             นายภาณุพันธุ:  ตวงทอง           ) 

 


