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หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 

ท่ี ธช.สลอ. 015/2565 วันท่ี 24 มีนาคม 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในรูปแบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) 

เรียน ทานผูถือหุน  

 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้ ง ท่ี 2/2565 เมื่อวันศุกร ท่ี 

25 กุมภาพันธ 2565 มีมติเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 ในวันศุกรท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ในรูปแบบ

การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) ตามพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 และกฎหมาย

อ่ืน รวมถึงหลักเกณฑและขอกําหนดท่ีทางการประกาศกําหนด  โดยมีระเบียบวาระ ดังน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 เมื่อวันอังคารท่ี 11 พฤษภาคม 2564 และไดจัดทํา

รายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังไดเผยแพร 

ทางเว็บไซตของบริษัทฯ ตั้งแตวันจันทรท่ี 24 พฤษภาคม 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ใหผูถือหุนรับรองรายงานการประชุม

ฉบับดังกลาว 

การลงมต ิ วาระน้ีตองไดรับการรับรองจากท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผู ถือหุนซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2564 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(1) กําหนดใหท่ีประชุมสามัญผู ถือหุนประจําป 

พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปท่ีผานมา โดยรายละเอียด

ไดเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป/รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

ในรูปแบบ QR Code ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุน พรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมครั้งน้ี และไดเปดเผย

ทางเว็บไซตของบริษัทฯ ตั้งแตวันท่ี 7 มีนาคม 2565  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปท่ีผานมาใหผูถือหุนรับทราบดังรายละเอียด 

ท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป/รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

ในรูปแบบ QR Code ท่ีแสดงในหนาสารบัญ 

การลงมต ิ วาระน้ีไมตองมีการลงมติ เน่ืองจากเปนการนําเสนอเพ่ือทราบ 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามขอบังคับของบริษัทฯ 

ขอ 33(2) และขอ 42 กําหนดใหบริษัทฯ ตองมีการจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุด 

ของรอบปบัญชีของบริ ษัทฯ เสนอตอท่ีประชุมผู ถือหุนในการประชุมสามัญผู ถือหุนประจําป  

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีกอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2564 ท้ังน้ี งบการเงินดังกลาวไดผาน

การพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงไดผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จพรอมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับดังกลาวไดรวมไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป/

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ท่ีแสดงในหนาสารบัญ 

การลงมต ิ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผู ถือหุนซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2564 และจายเงินปนผล 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(3) กําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจะตองพิจารณาอนุมัติ

การจัดสรรเงินกําไร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กับขอบังคับ

ของบริษัทฯ ขอ 43 กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารอง 

ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา 

ทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีทุนสํารอง 

คิดเปนรอยละ 10 ครบถวนตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายแลว บริษัทฯ จึงไมตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิ

ดังกลาวไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายและขอบังคับ 

ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดใหการจายเงินปนผลจาก

เงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให

จายเงินปนผล โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ซึ่งบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ

ประจําป 2564 จากผลการดําเนินงานสวนท่ีเปนของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการจํานวน 5,287,180,288.41 บาท และยังมีกําไรสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจายเงินปนผลได 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุน ดังน้ี 

1. รับทราบการไมจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2564 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ 

มีทุนสํารองตามกฎหมายครบตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

2. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2564 ใหแกผูถือหุนสามัญและ 

ผูถือหุนบุริมสิทธิในอัตราหุนละ 3.00 บาท รวมเปนจํานวนเงินท่ีอนุมัติจาย 3,145,850,199.00 

บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 59.50 ของกําไรสุทธิป 2564 จากผลการดําเนินงาน สวนท่ีเปนของบริษัทฯ 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แตเน่ืองจากบริษัทฯ ไดอนุมัติจายเงินปนผล

ระหวางกาลในอัตราหุนละ 1.20 บาท ซึ่งจายใหผูถือหุนเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2564 จึงคงเหลือ
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เงินปนผลท่ีบริษัทฯ จะตองจายอีกในอัตราหุนละ 1.80 บาท เปนจํานวนเงินท่ีอนุมัติจาย 

1,887,510,119.40 บาท 

 จํานวนเ งินปนผลท่ีแสดงมีฐานการคํานวณจากจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิรวม

1,145,662,703  หุน หักดวยจํานวนหุนสามัญท่ีบริษัทฯ ซื้อคืนและยังมิไดจําหนายจํานวน

97,045,970 หุน (ตามโครงการซื้อหุนคืน) คงเหลือจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิท่ีอนุมัติ

จายเงินปนผลเทากับ 1,048,616,733 หุน 

โดยกําหนดวันท่ีผูถือหุนมีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date)  ในวันท่ี 20 เมษายน 2565  

และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ และหุนบุริมสิทธิ ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ท้ังน้ี 

เงินท่ีจายปนผลนํามาจากกําไรสะสมท่ีบริษัทฯ เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 

ซึ่งผู ถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปนผลไดตามวิธีการคํานวณ 

ท่ีกําหนดไวในประมวลรัษฎากร 

 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาการจายเงินปนผล บริษัทฯ จะพิจารณา 

ถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว ซึ่งการจายเงินปนผลครั้งน้ีเปนไปตาม

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ 

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผล ประจําป 2562-2564 

 ผลการดําเนินงานประจําป 

 ป 2564 ป 2563 ป 2562 

กําไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ลานบาท) 5,287 6,669 10,807 

กําไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ลานบาท) 5,287 6,669 10,807 

จํานวนหุนท่ีจายเงินปนผล (หุน) 1,048,616,733 1,048,616,733 1,048,616,803 

กําไรตอหุน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท) 5.04 6.26 9.43 

กําไรตอหุน (งบการเงินรวม) (บาท) 5.04 6.26 9.43 

อัตราเงินปนผลตอหุนท้ังป (บาท)  3.00 3.00 7.00 

จํานวนเงินปนผลท่ีอนุมัติจายท้ังป (ลานบาท) 3,146 3,146 7,845 

การลงมต ิ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผู ถือหุนซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย ประจําป 2565 และอนุมัติเงินบําเหน็จ

กรรมการบริษทัฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2564 

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑเก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยตาง ๆ 

ดังน้ี 

1. คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย มีการทบทวนคาตอบแทน และพิจารณาเสนอ

ขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนเปนประจําทุกป 

2. นโยบายกําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย แตละคนสะทอน

ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบคาตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
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และกําหนดใหกรรมการท่ีเปนผูบริหารไมไดรับคาตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหนงใน

คณะกรรมการชุดยอย 

3. การพิจารณาคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย จะพิจารณากลั่นกรอง  

โดยคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสม

ตามนโยบายกําหนดคาตอบแทน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต 

ทางผลกําไรของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอท่ีประชุม

ผูถือหุนพิจารณา ดังน้ี 

1. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย ประจําป 2565 โดยอัตรา

คาตอบแทนเทากับป 2564 ดังน้ี 

อัตราคาตอบแทนท่ีเสนอขออนุมติัในการประชุมสามญัผูถือหุน ประจําป 2565 

  (หนวย: บาท) 

หมายเหต ุ - กรรมการที่เปนผูบริหารไมไดรับคาตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย 

 - นอกเหนือจากคาตอบแทนที่ขออนุมัติ บริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชนอื่นใดใหแกกรรมการอีก 

2. พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานปกติประจําป 2564 ในอัตรา

รอยละ 1.00 ของเงินปนผลท่ีอนุมัติจายใหแกผูถือหุน คิดเปนเงินจํานวน 31,458,501.99 บาท 

(คํานวณจากเงินปนผลท่ีอนุมัติจาย 3,145,850,199.00 บาท) โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปน 

ผูพิจารณาจัดสรรจายแกกรรมการตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการชดุตาง ๆ ตําแหนง 

ป 2565 ป 2564 

คาตอบแทนรายเดือน

(รายเดือน: คน) 

คาเบี้ยประชมุ 

(ตอครั้ง: คน) 

คาตอบแทนรายเดือน

(รายเดือน: คน) 

คาเบี้ยประชมุ

(ตอครั้ง: คน) 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
ประธาน 120,000 60,000 120,000 60,000 

กรรมการ 60,000 30,000 60,000 30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 60,000 30,000 60,000 30,000 

กรรมการ 40,000 20,000 40,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหา กาํหนด

คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

ประธาน 30,000 20,000 30,000 20,000 

กรรมการ 20,000 15,000 20,000 15,000 

คณะกรรมการกํากบัความเส่ียง  
ประธาน 30,000 30,000 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 20,000 20,000 
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 ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินบําเหน็จแกกรรมการจากผลการดําเนินงานประจําป 2562-2564 

(หนวย: บาท) 

รายการ 
ผลการดําเนินงาน 

ป 2564 ป 2563 ป 2562 

เงินบําเหน็จท่ีจาย 31,458,501.99 31,458,501.99 32,623,054.89 

การลงมต ิ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียง

ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17-18

กําหนดไววา การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ใหกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน โดยในการประชุม

สามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะน้ันพนจากตําแหนง ถาจํานวน

กรรมการท่ีจะพนจากตําแหนงไมอาจแบงไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใชจํานวนท่ีใกลเคียงกันแตไมเกิน 1 ใน 3 

โดยใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูพนจากตําแหนง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคน

อยูในตําแหนงมานานเทา ๆ กัน เปนจํานวนมากกวาจํานวนกรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงในคราวน้ัน 

ใหกรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงโดยใชวิธีจับสลาก กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดวยเหตุดังกลาว

อาจไดรับเลือกตั้งใหกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได 

ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 9 คน จึงมีกรรมการท่ีตองออกตามวาระในการประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจําป 2565 จํานวน 3 คน โดยกรรมการท่ีอยูในวาระนานท่ีสุด 3 คน ท่ีออกตามวาระมีดังน้ี 

1. นายบันเทิง  ตันติวิท ประธานกรรมการ (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 

2. นายวิชิต  ญาณอมร กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ

กรรมการกํากับความเสี่ยง (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 

3. นางสาลินี  วังตาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 

โดยตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(4) กําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจะตองเลือกตั้ง

กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ  

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

เพ่ือเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 แตปรากฏวาเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายช่ือบุคคล 

เขามา 

 คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการท่ีออกตามวาระไมรวมการพิจารณาและลงมติสําหรับตนเอง)  

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ท่ีพิจารณา 

ตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาท่ีกําหนด โดยผานกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาถึง 

ความเหมาะสมของโครงสรางและองคประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติ

ตามกฎหมายและประกาศทางการท่ีเก่ียวของ ตลอดจนความรู ความสามารถท่ีเหมาะสมในการกํากับ

ดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวน และไดพิจารณาถึง 
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การปฏิบัติหนาท่ีในชวงการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยท่ีผานมา เห็นควร

เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือเลือกตั้งบุคคลเปนกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดังน้ี 

1. นายบันเทิง  ตันติวิท (กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ) 

2. นายวิชิต  ญาณอมร (กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ) 

3. นางสาลินี  วังตาล (กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ) 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน  

และบรรษัทภิบาล ซึ่งไดพิจารณาแลวเห็นวา นางสาลินี วังตาล มีคุณสมบัติการเปนกรรมการอิสระ

ครบถวนตามหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนด ตลอดจนสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปน 

ไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  

ท้ังน้ี เมื่อท่ีประชุมผูถือหุนมีมติเลือกตั้งแลว คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหกรรมการทานน้ัน ดํารง

ตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยตามเดิมตอไปดวย จนกวาคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติ

เปลี่ยนแปลง 

การลงมต ิ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผู ถือหุนซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2565 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33(5) 

กําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ทุกป 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา ดังน้ี 

1. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยให 

1) นางสาวสมใจ  คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 

2) นางสาวรัตนา  จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

3) นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812 

ทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ 

ประจําป 2565 โดยผูสอบบัญชีท้ัง 3 คน ท่ีเสนอมีรายช่ือปรากฏเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับ 

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

2. พิจารณากําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2565 เปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท เทากับป 2564  

การลงมต ิ วาระน้ีตองไดรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผู ถือหุนซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุนกู 

วัตถุประสงคและเหตุผล จากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ไดอนุมัติใหบริษัทฯ ออกหุนกูในวงเงินไมเกิน 30,000 

ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการออกหุนกูเพ่ือเปนทุนในการดําเนินกิจการและบริหารตนทุน 

ทางการเงินแลวรวมท้ังสิ้นจํานวน 19,800 ลานบาท ปจจุบันคงเหลือวงเงินเพียง 10,200 ลานบาท 

และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึง

จําเปนตองมีการออกและเสนอขายหุนกู เพ่ือเปนทางเลือกในการระดมเงินทุนในการบริหารโครงสราง

เงินทุนและตนทุนทางการเงิน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุนกู เพ่ือรองรับการออก 

หุนกูของบริษัทฯ ในอนาคต ดังน้ี 

ประเภท หุนกูทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผูถือหรือไมระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไมมีประกัน 

และอาจมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

สกุลเงิน เงินบาท หรือเงินสกุลตางประเทศอ่ืน ๆ 

วงเงิน ไมเกิน 30,000 ลานบาท (สามหมื่นลานบาท) หรือมูลคาเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืนหากเปนเงินสกุล

ตางประเทศใหใชอัตราแลกเปลี่ยนในวันท่ีออกหุนกู (issue date) ในแตละคราว (รวมวงเงินออกหุนกู

คงเหลือจากมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 จํานวน 10,200 ลานบาทแลว) 

วิธีการจัดสรร เสนอขายในประเทศ และ/หรือตางประเทศใหแกประชาชน และ/หรือผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ 

ผูลงทุนรายใหญ และ/หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยสามารถเสนอขายหุนกูประเภทใดประเภท

หน่ึงหรือหลายประเภทพรอมกันในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเปนโครงการ หรือเสนอ

ขายควบกับหรือพรอมกับหลักทรัพยอ่ืนได ท้ังน้ี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ หรือ

ประกาศท่ีเก่ียวของ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหมีอํานาจดังตอไปน้ี 

 การกําหนดประเภทของหุนกู ช่ือหุนกู สกุลเงิน จํานวนหุนกูท่ีจะออกและเสนอขายในแตละคราว 

หลักประกัน (ถามี) มูลคาตอหนวย ราคาเสนอขายตอหนวย อายุ ระยะเวลาไถถอน การไถถอนกอน

กําหนด อัตราดอกเบ้ีย วิธีการชําระเงินตนและดอกเบ้ีย วิธีการเสนอขายท้ังในและตางประเทศ 

การจัดสรร ตลอดจนรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการออกและเสนอขาย 

 การแตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจัดจําหนายหลักทรัพย และ/หรือสถาบันจัดอันดับ 

ความนาเช่ือถือของผูออกหลักทรัพย  และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับการออกและเสนอขาย 

 การเขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และมีอํานาจในการดําเนินการ 

ใด ๆ ตามท่ีจําเปนและเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายแตละครั้ง รวมถึงการนําหุนกูท่ีออกและ

เสนอขายไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหน้ี หรือตลาดรองแหงใด ๆ ตลอดจนใหมีอํานาจ

ดําเนินการขออนุญาตกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การลงมต ิ วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

วัตถุประสงคและเหตุผล นอกจากวาระท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 แลว 

บริษัทฯ ไดใหผูถือหุนเสนอวาระเพ่ิมเติมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระ 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

แตปรากฏวา เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเปนวาระการประชุมเขามา 

แตอยางใด อยางไรก็ตาม กรณีผูถือหุนจะเสนอเรื่องใหท่ีประชุมพิจารณาในเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ี

กําหนดไวในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ก็จะตองเขาตามเง่ือนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 วา “เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเสร็จ

ตามวรรคหน่ึงแลว ผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายได

ท้ังหมด จะขอใหท่ีประชุมพิจารณา เร่ืองอ่ืน นอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได” 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหเปดวาระน้ีไวเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยไมมี

การลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ จะตองเขาตามเง่ือนไขของกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ท่ีกลาวขางตน 

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดวันท่ีผูถือหุนมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน (Record 

Date) ในวันท่ี 14 มีนาคม 2565 โดยทานสามารถสงคําถามลวงหนาท่ีเก่ียวของกับระเบียบวาระการประชุมครั้งน้ีมายังเลขานุการ

บริษัททางอีเมล: panupan@thanachart.co.th หรือทางไปรษณียมาท่ี สํานักเลขานุการองคกร ช้ัน 17 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางโทรสาร  

0-2217-8312 โดยระบุ ช่ือ ท่ีอยู เบอรโทรศัพท ท่ีบริษัทฯ สามารถติดตอกลับได 

หากทานผูถือหุนท่ีประสงคจะเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) ดังกลาว ใหยื่นแบบคํารองเขารวมประชุม

ผาน Web browser ท่ี https://inet.inventech.co.th/TCAP185045R หรือสแกน QR Code ท่ีบริษัทฯ กําหนด พรอมเอกสาร

ยืนยันตัวตนไดตั้งแตวันศุกรท่ี 1 เมษายน 2565 จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ หากผูถือหุนทานใดไมสะดวกท่ีจะเขารวมประชุม 

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดังกลาว ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลใดเขารวมประชุมผูถือหุนแทนตน

ได โดยขอปฏิบัติสําหรับการเขารวมประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) และการมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารช้ีแจงเก่ียวกับการเขาประชุมสามัญผูถือหุน (2) อน่ึง โปรแกรมการจัดประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) ครั้งน้ี

เปนของบริษัท อินเวนทเทค ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด (ผูใหบริการ) ซึ่งเปนผูใหบริการระบบควบคุมการประชุมท่ีไดจัดทําแบบ

ประเมินความสอดคลองของระบบควบคุมการประชุม โดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม (ETDA) ไดตรวจสอบแบบประเมินดังกลาวและนํารายช่ือผูใหบริการเปดบนหนาเว็บไซตของ ETDA 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

 

 

(นายภาณุพันธุ  ตวงทอง) 

เลขานุการบริษัท 

โดยคําสั่งของคณะกรรมการ 

https://inet.inventech.co.th/TCAP185045R
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หมายเหตุ 

1) บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซตของบริษัทฯ  

ท่ี www.thanachart.co.th ต้ังแตวันท่ี 7 มีนาคม 2565 

2) บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผูเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ต้ังแตเวลา 12.00 นาฬิกา เปนตนไป  

3) ผูถือหุนท่ีมีความประสงคจะขอรับแบบแสดงรายการขอมูลประจําป/รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) (แบบรูปเลม) 

กรุณากรอกรายละเอียดในเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.thanachart.co.th หัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ”  

 

สํานักเลขานุการองคกร 

นายภาณุพันธุ  ตวงทอง  โทร. 0-2217-8082 

นางสาวมนาพันธ  ปลอดภัย  โทร. 0-2217-8000 ตอ 3012 

นางสาวพัทธธีรา  ธนาพิสุทธ์ิสกุล  โทร. 0-2217-8000 ตอ 3004 

นางสาวจงกลนี  กรลิขิตไพศาล   โทร. 0-2217-8000 ตอ 3009 

 

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


-ฉบับราง-  เอกสารแนบ 1 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

วันอังคารท่ี 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา 

(เปนการประชมุผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส ถายทอดการประชมุ ณ หองดุสิตา ชั้น 16 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330) 
 

 องคประชุม 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 ซึ่งคิดเปนรอยละ 44.4397 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจํานวน 

1,165,129,703 หุน ครบเปนองคประชุม ท้ังน้ี ทุนธนชาตมีหุนท่ีถืออยูจากการซื้อหุนคืน (Treasury Stock) จํานวน 

116,512,970 หุน คิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งหุนจํานวนดังกลาวไมได 

นํามาลงทะเบียน และไมนับเปนองคประชุม รวมท้ังไมมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งน้ี 

 กรรมการบริษัทฯ ผูเขารวมประชุม (ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 7 ทาน อยูในหองถายทอดสด 2 ทาน) 

1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ  (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) (ประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส) 

2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการท่ีเปน

ผูบริหาร) (ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

3. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล  (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 

(ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

4. นายธีรพจน วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

และกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไมเปน

ผูบริหาร) (ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

5. ดร. ธนชาติ นุมนนท ประธานกรรมการกํากับความเสี่ยง  (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ี 

ไมเปนผูบริหาร) (ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

6. นายวิชิต  ญาณอมร กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล  และ

กรรมการกํากับความเสี่ยง  (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) (ประชุมผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส) 

7. นางสาลินี  วังตาล กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการกํากับความเสี่ยง  (กรรมการ

อิสระ/กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) (ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

8. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการท่ีเปนผูบริหาร) (เขารวม

ประชุมในหองถายทอดสด) 

9. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ กรรมการบริหาร  กรรมการกํากับความเสี่ยง  และกรรมการ 

ผูจัดการใหญ  (กรรมการท่ีเปนผูบริหาร) (เขารวมประชุมในหอง

ถายทอดสด) 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 
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 เปดประชุม  นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการ เปนประธานท่ีประชุมไดกลาวเปดการประชุม 

สามัญผู ถือหุนประจําป 2564 เมื่อเวลา 14.02 นาฬิกา โดยมีผู ถือหุนไดทําการลงทะเบียนเขารวมประชุม 

ทางอิเล็กทรอนิกสครบองคประชุมแลว 

โดย ประธานท่ีประชุม แตงตั้งให  คุณภาณุพันธุ  ตวงทอง  เลขานุการบริษัท เปนผูจดบันทึกการประชุม พรอม

ท้ังรายงานองคประชุม และช้ีแจงวิธีการดําเนินการประชุม หลังจากน้ันขอใหเลขานุการบริษัทกลาวแนะนํากรรมการบริษัท 

ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และผูบริหาร ตลอดจนรายงานองคประชุม และช้ีแจงรายละเอียดวิธีการ

ดําเนินการประชุมใหผูถือหุนทราบ 

เลขานุการบริษัท  เรียนช้ีแจงวาในการประชุมครั้งน้ี กรรมการบริษัทฯ ท้ัง 9 ทาน เขารวมประชุมครบทุกทาน

(คิดเปนสัดสวนรอยละ 100 ของกรรมการท้ังหมด) รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหา กําหนด

คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกํากับความเสี่ยง  โดยไดแนะนํากรรมการ 

เปนรายบุคคล ท้ังน้ี คุณสุวรรณภา  สุวรรณประทีป และคุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ อยู ณ สถานท่ีถายทอดสดการจัดประชุม

ทางอิเล็กทรอนิกส ณ หองดุสิตา ช้ัน 16 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร และ กรรมการอีก 7 ทาน เขารวมประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งน้ีไดมีผูบริหารของบริษัทฯ คุณกําธร ตันติศิริวัฒน  ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

สายการเงิน  เขารวมประชุมดวย 

เลขานุการบริษัท เรียนช้ีแจงวา ในวันน้ีคุณสมใจ  คุณปสุต ผูสอบบัญชี จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  

ท่ีทําการสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในกลุม ก็ไดเขารวมในครั้งน้ีดวย โดยประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ดังน้ัน หากใน

ระหวางการประชุมทานผูถือหุนประสงคจะใหกรรมการ  ผูบริหาร  หรือผูสอบบัญชีตอบช้ีแจงขอสอบถามในวาระท่ี

เก่ียวของก็สามารถดําเนินการได 

การประชุมครั้งน้ีใชระบบของบริษัท อินเวนทเทค ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด เน่ืองจากระบบดังกลาว 

ไดผานการประเมนิความสอดคลองของระบบควบคุมการประชุมกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ

ของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 ดวยตนเอง และสงใหสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบและ

เผยแพรช่ือระบบบนหนาเว็บไซตแลว อีกท้ังเปนท่ียอมรับจากบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญหลายบริษัท โดยการประชุม 

ไดจัดใหมีการแสดงตน การลงมติ และการดําเนินการอ่ืน ๆ เปนไปตามท่ีพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 กําหนดทุกประการ 

ท้ังน้ี ขอมูลประกอบการประชุม เปนไปตามตามหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ท่ีได

จัดสงใหแกผูถือหุนแลวจํานวน 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันท่ี 25 มีนาคม 2564 และฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2564 

ในวันน้ี กรรมการบริษัทฯ ผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุม ไดผานการแสดงตนเปนท่ีเรียบรอยแลว 

เลขานุการบริษัทไดช้ีแจงรายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุมใหทราบ สรุปไดดังน้ี 

• การประชุมครั้งน้ีมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยพิจารณาเรียงตามระเบียบวาระการประชุม ตามท่ี

แสดงบนจอ และรายละเอียดตามหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมท่ีไดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว 

• ผูถือหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิมีสิทธิลงคะแนน 1 หุน ตอ 1 เสียง ผู ถือหุน 1 ทาน มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหน่ึงเทาน้ัน เวนแต ผูถือหุนท่ีเปนคัสโตเดียน 
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ท่ีแบงการออกเสียงลงคะแนน โดยในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ หากผูถือหุนไมไดออกเสียงลงคะแนนภายใน

ชวงเวลาท่ีกําหนด บริษัทฯ จะถือวาผูถือหุนมีมติเห็นดวยกับวาระน้ัน ๆ  

• ในการลงคะแนนเสียง ใหผูถือหุนเลือกวาระท่ีตองการออกเสียงลงคะแนน จากน้ันระบบจะแสดงปุมสําหรับ

การออกเสียงลงคะแนน ท้ังหมด 4 ปุม คือ 1. เห็นดวย (สีเขียว)  2. ไมเห็นดวย (สีแดง)  3. งดออกเสียง (สีสม)  และ  

4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนลาสุด (สีฟา) หากผูถือหุนไมเลือกลงมติภายในเวลาท่ีกําหนด หรือทําการเลือก "ยกเลิกออก

เสียงลงคะแนนลาสุด" บริษัทฯ จะถือวาทานเห็นดวยกับวาระน้ัน ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทําการ

เปลี่ยนแปลงไดจนกวาจะมีการแจงปดการลงคะแนน 

• โดยสวนท่ีงดออกเสียง จะไมนํามานับเปนฐานคะแนนเสียง ยกเวน วาระท่ี 5 จะนับรวมเปนฐานในการ

คํานวณคะแนนเสียงดวย 

• สําหรับวาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จะใชวิธีการเลือกตั้งเปน

รายบุคคล เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

• กรณีผูรับมอบฉันทะ โดยมีการรับมอบฉันทะจากผูถือหุนหลายราย ใหกดเลือกท่ี “ไอคอนผูใชงาน” และกด

เลือกท่ี “สลับบัญชี” เพ่ือเขาใชงานในบัญชีของผูถือหุนรายอ่ืน ๆ 

• ผูถือหุนมีเวลาในการลงคะแนนเสียงแตละวาระเปนเวลา 2 นาที หลังจากท่ีมีการแจงเปดการลงคะแนนเสียง

ของแตละวาระ และเมื่อมีการปดการสงผลการลงคะแนนในแตละวาระแลว จะประกาศผลของวาระน้ันใหท่ีประชุมทราบ 

• ผูถือหุนท่ีประสงคจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพขอซักถามใน Q&A แลวกดสง

คําถามเขามาในระบบ หรือสอบถามผานชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกสตามระบบของการประชุม โดยผูใหบริการระบบการ

ประชุมไดนําเสนอวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการสอบถามในท่ีประชุมกอนเปดการประชุมแลว 

• ในการซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาทานผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็นเฉพาะท่ีเก่ียวกับ

วาระการประชุมเทาน้ัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคําถามในท่ีประชุมเฉพาะประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับวาระ

ในการประชุมเทาน้ัน คําถามท่ีไมไดตอบในท่ีประชุมจะรวบรวมบันทึกในรายงานการประชุมตามท่ีเห็นสมควร และสวนท่ี

เหลือจะตอบคําถามเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ 

• ในกรณีท่ีผูถือหุนออกจากการประชุม (Log-Out) กอนท่ีจะปดการลงมติในวาระใด ๆ ผูถือหุนจะ 

ไมถูกนับเปนองคประชุมในวาระดังกลาว และคะแนนเสียงของผูถือหุนจะไมถูกนํามานับคะแนนในวาระน้ัน อยางไรก็ตาม 

หากผูถือหุนไมไดมีการออกจากการประชุม (Log-Out) จะถือวาผูถือหุนยังมีความประสงคเขารวมประชุมในวาระน้ัน ๆ 

• ระหวางรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานท่ีประชุมจะขอดําเนินการประชุมในวาระถัดไปกอน 

เมื่อการรวมคะแนนเปนท่ีเรียบรอยก็จะกลับมารายงานผลใหทราบเปนรายวาระไป 

โดยในการประชุมครั้งน้ี ประธานท่ีประชุมไดมอบหมายผูดําเนินการประชุม ดังน้ี 

1. คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ ดําเนินการประชุมวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 4  

2. คุณธีรพจน วัชราภัย ดําเนินการประชุมวาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 

3. คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ดําเนินการประชุมวาระท่ี 7 

หลังจากการช้ีแจงดังกลาวขางตน จึงขอเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว ดังน้ี 
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

 คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  ช้ีแจงตอท่ีประชุมวาสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ไดจัดข้ึน 

เมื่อวันพุธท่ี 29 กรกฎาคม 2563 โดยไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในเวลา 

ท่ีกําหนด รวมท้ังไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม 2563  โดยรายละเอียดของรางรายงานการ

ประชุม ไดจัดพิมพไวในเลมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาท่ี 9 ถึงหนาท่ี 28 ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวจําเปนตอง

เสนอใหผูถือหุนพิจารณาความถูกตองรวมกัน โดยขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดังกลาว พรอมสอบถามวามีผูถือหุน

ทานใดมีความประสงคจะขอแกไขรายงานการประชุมในจุดใดบางหรือไม 

จากน้ัน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็น

แตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

ผลการลงมติวาระท่ี 1 มีดังน้ี 

มติ จํานวนเสียง รอยละ 

เห็นดวย 528,166,116 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

มติ ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2563 

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  กรรมการผูจัดการใหญ เปนผูนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ในรอบป 2563 ท่ีผานมาตอท่ีประชุม สรุปไดดังน้ี 

จากการแพรระบาดครั้งใหญอยางรุนแรงท่ัวโลกของโรคโควิด 19 ตั้งแตตนป 2563 สงผลใหเศรษฐกิจไทย 

หดตัวลงถึงรอยละ 6.1 ธุรกิจท่ีเ ก่ียวของกับการทองเท่ียว โรงแรม ศูนยการคา และรานอาหาร รวมถึงธุรกิจ 

การคาอสังหาริมทรัพยจํานวนมากตองประสบกับภาวะขาดทุน หรือตองหยุดประกอบกิจการ ทําใหพนักงานและลูกจางตอง

ถูกปรับลดเงินเดือนหรือถูกเลิกจาง สงผลกระทบเปนลูกโซไปยังความสามารถในการชําระหน้ีและผลประกอบการของ

สถาบันการเงินคอนขางรุนแรง 

สําหรับกลุมธนชาต ในป 2563 บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางจากการเปนบริษัทแมของธนาคารพาณิชย (Bank 

Holding Company) มาเปนบริษัทท่ีเนนการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ (Diversified Investment Holding Company)

ซึ่งเงินลงทุนสวนใหญยังเปนการลงทุนในธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย”) โดย ณ สิ้นป 2563 

ถือหุนธนาคารทหารไทยรอยละ 20.11 มีมูลคาเงินลงทุน 42,076 ลานบาท และลงทุนในบริษัทยอยท้ังธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจ

ประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจบริหารสินทรัพย รวมท้ังถือหุนในบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

(“บมจ. เอ็มบีเค”) ซึ่งเปนบริษัทรวมในสัดสวนรอยละ 22.42 และมีอสังหาริมทรัพยเพ่ือการขายและพัฒนาจํานวนหน่ึง 

ตลอดจนมีสินทรัพยสภาพคลองสูงประมาณ 10,000 ลานบาท  

สําหรับโครงสรางรายไดของบริษัทฯ ในป 2563 ก็เปลี่ยนแปลงไปจากป 2562 อยางมีนัยสําคัญ โดย 

ในป 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิสวนของบริษัทฯ จํานวน 6 ,669 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน 6.26 บาท 

สวนหน่ึงเกิดจากกําไรจากการขายหุน บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนกําไรท่ีเกิดข้ึนครั้งเดียว 



-ฉบับราง-  เอกสารแนบ 1 

 

หนาที่ 14 

สวนกําไรปกติของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในป 2563 ปรับตัวลดลงอยางมาก เปนผลมาจากการรับรู 

สวนแบงกําไรท่ีลดลงจากธนาคารทหารไทย และ บมจ. เอ็มบีเค ซึ่งอยูในธุรกิจธนาคารพาณิชย และธุรกิจศูนยการคาและ

โรงแรมท่ีไดรับผลกระทบทางลบโดยตรงจากการแพรระบาดอยางรุนแรงของโรคโควิด 19  

นอกจากน้ี สภาพคลองสวนเกินจํานวนมากท่ีบริษัทฯ มีหลังจากการปรับโครงสราง บริษัทฯ ยังไมสามารถ

นําไปลงทุนเพ่ือกอใหเกิดผลตอบแทนในอัตราท่ีสูงไดตามท่ีคาดการณไว เน่ืองจากคณะกรรมการเล็งเห็นวาในชวงท่ีภาวะ

เศรษฐกิจยังคงมีความผันผวนเปนอยางมาก บริษัทฯ ควรรักษาสภาพคลองท่ีสูงไวจนกวาจะมั่นใจไดวาการแพรระบาดของ

โรคโควิด 19 จะสามารถ บรรเทาลงไดอยางชัดเจน 

สําหรับแนวทางการดําเนินธุรกิจในป 2564 ของบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ จะยังคงถือหุนบริษัทตาง ๆ ดังท่ี

เปนอยูในขณะน้ี และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของทุกบริษัทใหมีฐานะการเงินท่ีมั่นคง รวมท้ังจะมีการพิจารณาเพ่ิม 

การลงทุนใหม ๆ และการประกอบธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญในเชิงรุกมากยิ่งข้ึน ตลอดจนขยายเครือขายธุรกิจของบริษัทใน

กลุม เพ่ือสรางผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใหกับทานผูถือหุนในระยะยาว โดยในตนป 2564 คณะกรรมการไดมีมติใหดําเนิน

ธุรกิจการใหสินเช่ือท่ีมีหลักประกัน (Asset-based Finance) ไปแลว 

เรื่องการดําเนินธุรกิจแบบยั่งยืน คณะกรรมการบรษัิทฯ ใหความสําคัญมาโดยตลอด ท้ังในดานการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี ดานการดูแลสังคม และดานสิ่งแวดลอม ตามท่ีไดกลาวไวในรายงานประจําป 2563 ในหัวขอความรับผิดชอบใน

การดําเนินงานดานความยั่งยืนของกลุมธนชาต ในป 2563 บริษัทในกลุมธนชาตยังคงไดรับการยอมรับจากองคกรภายนอก

อยางตอเน่ือง ยืนยันดวยรางวัลตาง ๆ ท้ังในดานตลาดทุน ผลิตภัณฑประกันภยั และการไดรับผลการประเมินการกํากับดแูล

กิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศ เปนบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูในกลุม ESG 100 และทุกบริษัทในกลุมเปน

สมาชิก “โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต” 

กลุมธนชาตยังคงมุงมั่นท่ีจะขับเคลื่อนธุรกิจไปขางหนา เพ่ือประสานประโยชนของทุกฝายเขาดวยกัน 

ท้ังหมดน้ีเพ่ือใหทานผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปท่ีผานมา 

สําหรับวาระน้ีทุกทานก็ไดรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ แลว โดยผูถือหุนสามารถพิจารณา

รายละเอียดในรายงานประจําป 2563 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญ

ประชุม และเน่ืองจากวาระน้ีเปนการเสนอเพ่ือทราบไมมีการลงมติแตอยางใด 

จากน้ัน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็น 

ดังน้ี 

คุณณัฐวุฒิ  พุทธิพิรกุล  (ผูถือหุน) 

อยากทราบวาบริษัทฯ มีแผนท่ีจะนําเงินลงทุนไปลงทุนดานใดบางนอกจากปจจุบันท่ีลงทุนในธนาคาร 

ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  เรียนช้ีแจง ดังน้ี 

แนวทางการลงทุนของบริษัทฯ จะเนนท่ีธุรกิจท่ีบริษัทฯ ลงทุนอยูในปจจุบัน และตามท่ีไดกลาวรายงานใหกับ

ผูถือหุนไปน้ัน คือ เมื่อตนป 2564 บริษัทฯ ไดมีการจัดตั้งบริษัทใหม คือ บริษัท ธนชาต พลัส จํากัด เพ่ือท่ีจะประกอบธุรกิจ

ใหสินเช่ือท่ีมีหลักประกัน ซึ่งเปนการเสนอบริการท่ีแตกตางออกไป อีกท้ังภายใตสถานการณในปจจุบันยังเปนสวนหน่ึงท่ีจะ

ชวยเหลือลูกคาไดมีโอกาสในการขยายธุรกิจ ซึ่งทางบริษัทฯ จะใหเงินลงทุนจํานวนหน่ึงเพ่ือท่ีจะขยายธุรกิจน้ีตอไป 

หลังจากน้ันไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม / แสดงความคิดเห็น เพ่ิมเติม จึงขอรายงานในวาระถัดไป 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมั ติ งบแสดงฐานะการเ งินและงบกําไรขาดทุน เบ็ดเส ร็จ สํ าหรับปสิ้ นสุด วัน ท่ี 

31 ธันวาคม 2563 

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  กรรมการผูจัดการใหญ เปนผูนําเสนอในวาระน้ี เรียนแจงตอท่ีประชุมวา 

ในวาระท่ี 3 บริษัทฯ ขอนําเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ป 2563 เพ่ืออธิบายฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน งบการเงินน้ีไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

ซึ่งไดแสดงความเห็นแบบไมมีเง่ือนไข สรุปไดดังน้ี 

คณะกรรมการขอนําเสนอแกท่ีประชุมเพ่ือการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดผาน

การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว โดยผลการตรวจสอบผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นแบบไมมีเง่ือนไข 

งบการเงินรวมสะทอนถึงผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ และบริษัทยอยในกลุมธนชาต 

ในป 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิรวม 7,848 ลานบาท สวนใหญเกิดจากผลการดําเนินงาน 

ของบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีสําคัญ ดังน้ี  

• บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง 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 

• สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในธนาคารทหารไทย จํานวน  2,022 ลานบาท และบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด 

  (มหาชน) จํานวน 132 ลานบาท 

สงผลใหงบการเงินรวมมีกําไรสุทธิสวนของบริษัทฯ จํานวน 6,669 ลานบาท ลดลง 4,138 ลานบาท หรือ 

รอยละ 38.3 จากปกอน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม จํานวน  140,756 ลานบาท 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหน้ีสินรวม ณ สิ้นป 2563 จํานวน 67,987 ลานบาท 

สวนของเจาของรวม จํานวน 72,769 ลานบาท ประกอบดวย สวนของบริษัทใหญ จํานวน 63,311 ลานบาท 

และสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม จํานวน 9,458 ลานบาท 

ขอใหทานผูถือหุน ไดพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2563  ตามรายละเอียดในรายงานประจําปท่ีอยูในมือทานผูถือหุนแลว  

ภายหลังจากการนําเสนอ คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ ไดแจงตอท่ีประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทําสรุปงบการเงิน 

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ จัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม และงบการเงินปรากฏ

อยูในรายงานประจําป 2563 ในรูปแบบ QR Code ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว 

จากน้ัน ได เปดโอกาสใหผู ถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระน้ีจะมีผู สอบบัญชี 

จากสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ชวยตอบคําถามใหแกผูถือหุนดวย ซึ่งไมมีผูถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็น 

แตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 
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ผลการลงมติวาระท่ี 3 มีดังน้ี 

มติ จํานวนเสียง รอยละ 

เห็นดวย 529,527,316 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 356,600 - 

บัตรเสีย 0 - 

มติ ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผู ถือหุนซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวยใหอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2563 และรับทราบการจายเงิน

ปนผลระหวางกาล 

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  กรรมการผูจัดการใหญ เปนผูนําเสนอในวาระน้ี โดยเรียนแจงตอท่ีประชุมวา 

ตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีไดช้ีแจงใหทานผูถือหุนทราบในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ไปแลวน้ัน และ

จากขอมูลท่ีแสดงไวในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม โดยในป 2563 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จํานวน 

3,124,463,044.12 บาท และกําไรสุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จํานวน 6,669,030,227.03 บาท 

โดยมีทุนสํารองตามกฎหมายครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว จึงไมตองจัดสรรเปนทุนสํารองตาม

กฎหมายเพ่ิมเติม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลวจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับทราบ ดังน้ี 

1. รับทราบการไมจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2563 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ 

มีทุนสํารองตามกฎหมายครบตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

2. รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2563 ใหแกผูถือหุนสามัญและ

ผูถือหุนบุริมสิทธิ จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

• ครั้งท่ี 1 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ไดมี

มติจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิในอัตราหุนละ 1.20 บาท 

ซึ่งจายใหผูถือหุนเมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 

• ครั้งท่ี 2 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2564 ไดมีมติ

จายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิในอัตราหุนละ 1.80 บาท ซึ่ง

จะจายใหผูถือหุนในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 

โดยเมื่อรวมการจายเงินปนผลระหวางกาลท้ัง 2 ครั้ง รวมเปนการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน

ประจําป 2563 ใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิในอัตราหุนละ 3.00 บาท รวมเปนจํานวนเงินท่ีอนุมัติจาย 

3,145,850,199.00 บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 100.68 ของกําไรสุทธิป 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และรอยละ 47.17 

ของกําไรสุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม 

รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนแลว และเน่ืองจากวาระน้ีเปนการ

เสนอเพ่ือทราบไมมีการลงมติแตอยางใด 
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จากน้ัน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็น 

ดังน้ี 

คุณโสภณ วิรเศรณี  (ผูถือหุน) 

1. เงินปนผลท่ีจายใหกับผูถือหุน จายจากงบเฉพาะกิจการใชหรือไม 

2. เงินปนผลจํานวน 3 บาทตอหุน ท่ีจายใหกับผูถือหุนน้ัน มีเงินปนผลพิเศษ (Extra Dividend) รวมอยู

ดวยหรือไม 

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  เรียนช้ีแจง ดังน้ี 

1. เงินปนผลท่ีจายใหกับผูถือหุนน้ัน คํานวณจายจากงบการเงินรวม ซึ่งคิดเปนรอยละ 47.17 ของกําไร

สุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม และคิดเปนรอยละ 100.68 ของกําไรสุทธิป 2563 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สรุปแลวบริษัทฯ มีกําไรจากผลการดําเนินงานเพียงพอท่ีจะจายเงินปนผล

ใหกับผูถือหุนจํานวน 2 ครั้ง รวมเงินปนผลจํานวน 3 บาทตอหุน 

2. ปน้ีไมมีการจายเงินปนผลพิเศษ โดยเงินปนผลจํานวน 3 บาทตอหุน ท่ีมีการจายใหกับผูถือหุนไปจํานวน 

2 ครั้ง เปนการจายจากผลการดําเนินงานประจําป 2563 ดังน้ี  

• ครั้งท่ี 1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติจาย 

เงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 1.20 บาท ซึ่งจายใหผูถือหุนเมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 

• ครั้งท่ี 2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2564 พิจารณาอนุมัติการ

จายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 1.80 บาท ซึ่งจะจายใหผูถือหุนในวันท่ี 19 พฤษภาคม 

2564 

หลังจากน้ันไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม / แสดงความคิดเห็น เพ่ิมเติม จึงขอรายงานในวาระถัดไป 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย ประจําป 2564 และอนุมัติเงิน

บําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2563 

คุณธีรพจน  วัชราภัย  ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล เปนผูนําเสนอใน

วาระน้ี  โดยเรียนแจงตอท่ีประชุมวา ในป 2563 ไดจายคาตอบแทนท่ีไดจายใหแกกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย 

ตามอัตราท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 มีจํานวนเงินรวมท่ีจายในป 2563 ดังน้ี 

• คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย คาตอบแทนรายเดือน และคาเบ้ียประชุมซึ่งเปนไปตาม

จํานวนครั้งท่ีกรรมการเขารวมประชุม รวมจํานวนท่ีจายเปนเงิน 10,800,000 บาท  

• คาตอบแทนท่ีจายแกคณะกรรมการชุดยอยอ่ืน ๆ ทุกคณะรวมจํานวนท่ีจายเปนเงิน 5,270,000 บาท 

สําหรับคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยอ่ืน ๆ ทุกคณะ โดยแสดงเปนรายบุคคลท่ีจาย 

ในป 2563 ดูไดจากรายงานประจําปหนาท่ี 71 ถึงหนาท่ี 72 ซึ่งเปนการรายงานเพ่ือทราบไมมีการลงมติ และนอกเหนือจาก

คาตอบแทนท่ีไดรายงานไปแลวน้ัน บริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชนอ่ืนใดในลักษณะท่ีมิใช

คาตอบแทนตามปกติใหแกกรรมการ 

สําหรับในป 2564 คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไดพิจารณาทบทวน

คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยตามนโยบายและหลักเกณฑ ดังน้ี 
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1. คาตอบแทนแตละคนจะตองสะทอนภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

2. มีการพิจารณาเปรียบเทียบคาตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนําขอมูลคาตอบแทนกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนท่ีรวบรวมโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาเปนขอมูลเปรียบเทียบ 

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน ดังน้ี 

1. อนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย ประจําป 2564 ตามท่ีจายปจจุบัน โดย

อัตราคาตอบแทนเทากับป 2563 ดังน้ี 
 (หนวย: บาท) 

ท้ังน้ี กรรมการท่ีเปนผูบริหารจะไมไดรับคาตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย 

ทุกคณะ นอกเหนือจากคาตอบแทนท่ีขออนุมัติ บริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชนอ่ืนใดใหแก

กรรมการอีก และใหคงอัตราคาตอบแทนกรรมการในอัตราน้ีไวจนกวาท่ีประชุมผูถือหุนจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน 

2. อนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการ จากผลการดําเนินงานประจําป 2563 ในอัตรารอยละ 1 

ของเงินปนผลท่ีอนุมัติจายแกผูถือหุน (ไมรวมเงินปนผลพิเศษ) ซึ่งเปนไปตามนโยบายท่ีท่ีประชุมผูถือหุนไดกําหนดไว โดยให

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาจัดสรรแกกรรมการบริษัทฯ ตอไป โดยปน้ีเงินปนผลท่ีอนุมัติจายแกผูถือหุนรวมเปน

จํานวนเงิน 3,145,850,199 บาท ดังน้ัน จํานวนเงินบําเหน็จท่ีขอเสนอจายแกกรรมการท้ังคณะ จึงเปนเงินจํานวน 

31,458,501.99 บาท รายละเอียดของการจายเงินบําเหน็จกรรมการจากผลการดําเนินงานป 2561-2563 ปรากฏ 

ในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมหนาท่ี 5 โดยปท่ีแสดงในเอกสารเปนปผลการดําเนินงาน 

โดยวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม หลังจากน้ัน คุณธีรพจน  วัชราภัย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็น 

ซึ่งไมมีผูถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ ดังน้ี 

1. ขออนุมัติคาตอบแทนจายแกกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย ประจําป 2564 ตามท่ีเสนอ 

โดยลงคะแนนวาระท่ี 5.1 

2. ขออนุมัติจายเงินบําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ ในจํานวนรอยละ 1 ของเงินปนผลท่ีอนุมัติจายแก 

ผูถือหุน (ไมรวมเงินปนผลพิเศษ) โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูดําเนินการจัดสรรแกกรรมการบริษัทฯ ตอไป 

โดยลงคะแนนวาระท่ี 5.2 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ / คณะกรรมการชุดยอย ตําแหนง 
คาตอบแทนรายเดือน 

(รายเดือน: คน) 

คาเบี้ยประชมุ 

(ตอครั้ง: คน) 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
ประธาน 120,000 60,000 

กรรมการ 60,000 30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 60,000 30,000 

กรรมการ 40,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหา กาํหนดคาตอบแทน 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 รอยละ 

เห็นดวย 529,965,616 99.9875 

ไมเห็นดวย 3,800 0.0007 

งดออกเสียง 62,000 0.0116 

บัตรเสีย 0 0.0000 

มติ ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

อนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย ประจําป 2564 

ผลการลงมติวาระท่ี 5.2 มีดังน้ี 

มติ จํานวนเสียง รอยละ 

เห็นดวย 482,270,317 90.9890 

ไมเห็นดวย 47,658,099 8.9915 

งดออกเสียง 103,000 0.0194 

บัตรเสีย 0 0.0000 

มติ ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

อนุมัติการจัดสรรเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 1 ของเงินปนผลท่ีอนุมัติจายแกผูถือหุน (ไมรวมเงินปนผล

พิเศษ) โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูดําเนินการจัดสรรแกกรรมการบริษัทฯ ตอไป 

วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

คุณธีรพจน  วัชราภัย  ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล เปนผูนําเสนอใน

วาระน้ี  โดยเรียนแจงตอท่ีประชุมวาสําหรับกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2564 มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

1. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป กรรมการ  และรองประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการท่ีเปน 

   ผูบริหาร) 

2. นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการกํากับความเสี่ยง  และ

 กรรมการผูจัดการใหญ  (กรรมการท่ีเปนผูบริหาร) 

3. ดร. ธนชาติ  นุมนนท กรรมการ  และประธานกรรมการกํากับความเสี่ยง (กรรมการ 

  อิสระ) 

เพ่ือใหผูถือหุนไดพิจารณาและลงมติอยางอิสระในวาระน้ี  จึงใครขอเชิญบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือรับแตงตั้งเปน

กรรมการท้ัง 3 ทาน ออกจากท่ีประชุมเปนการช่ัวคราว หลังจากน้ันบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือรับแตงตั้งเปนกรรมการท้ัง 

3 ทาน ไดออกจากหองประชุม 

คุณธีรพจน  วัชราภัย  เรียนแจงตอท่ีประชุมวา การสรรหาหรือเสนอแนะผู ท่ีจะเขารับตําแหนง 

แทนกรรมการท่ีครบวาระน้ี นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล เปนผูพิจารณาแลว คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังไดเปดโอกาส 

ใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ท่ีจะเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมครั้งน้ีผานทางเว็บไซต



-ฉบับราง-  เอกสารแนบ 1 

 

หนาที่ 20 

ของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 แตปรากฏวาเมื่อ 

พนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเขามา ดังน้ัน คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล จึงไดพิจารณาสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอผูถือหุนแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ 

ท่ีออกตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไดพิจารณาความรู ความสามารถ และ

คุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยสําหรับกรรมการท่ีออกตามวาระไดพิจารณาถึงผลการปฏิบัติหนาท่ีท่ีผานมาและการ 

เขารวมประชุมดวย มีมติเสนอบุคคล 3 ทาน ใหผูถือหุนเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ ตอไป 

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณามีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหา กําหนด

คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอบุคคลท้ัง 3 ทาน ใหผูถือหุนเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ ตอไป ซึ่งผูถือหุนสามารถ

พิจารณาขอมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคลท้ัง 3 ทาน ตามท่ีแสดงบนจอ โดยคุณธีรพจน  วัชราภัย ไดกลาวสรุปคุณสมบัติ

ของกรรมการท้ัง 3 ทาน ใหท่ีประชุมทราบ 

หลังจากน้ัน คุณธีรพจน  วัชราภัย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุน

สอบถาม / แสดงความคิดเห็นแตอยางใด จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 

คุณธีรพจน  วัชราภัย  แจงตอท่ีประชุมวา ในวาระน้ีเพ่ือความโปรงใสในการลงมติจึงขอใหผูถือหุนลงมติ

แยกเปนรายบุคคล โดยวาระท่ี 6.1 ถึงวาระท่ี 6.3 ท่ีระบุช่ือกรรมการเปนรายบุคคล ดังน้ี 

6.1 นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป 

6.2 นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ 

6.3 ดร. ธนชาติ  นุมนนท 

โดยวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน และเมื่อท่ีประชุมผูถือหุนมีมติแตงตั้งกรรมการท้ัง 3 ทาน ดังกลาว คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดมีมติใหกรรมการท้ัง 

3 ทาน ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยตามเดิมตอไป 

จากน้ัน คุณธีรพจน  วัชราภัย ไดเชิญกรรมการท้ัง 3 ทาน ท่ีไดออกจากหองประชุมเปนการช่ัวคราวกลับเขา

ท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในวาระตอไป 

มีผูถือหุนเห็นดวยใหแตงตั้งบุคคลท่ีคณะกรรมการเสนอช่ือท้ัง 3 ท 3าน เปนกรรมการบริษัทฯ โดยแยกการ

ลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลจากคะแนนเสียงท้ังหมดของท่ีประชุม ดังน้ี 

 

ผลการลงมติวาระท่ี 6.1 นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป  มีดังน้ี 

มติ จํานวนเสียง รอยละ 

เห็นดวย 470,055,277 88.7823 

ไมเห็นดวย 59,391,539 11.2176 

งดออกเสียง 600,600 - 

บัตรเสีย 0 - 

ผลการลงมติวาระท่ี 6.2 นายสมเจตน  หมูศิริเลศิ  มีดังน้ี 

มติ จํานวนเสียง รอยละ 

เห็นดวย 518,649,553 97.9614 

http://www.thanachart.co.th/
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ไมเห็นดวย 10,793,013 2.0385 

งดออกเสียง 604,850 - 

บัตรเสีย 0 - 

ผลการลงมติวาระท่ี 6.3 ดร. ธนชาติ  นุมนนท  มีดังน้ี 

มติ จํานวนเสียง รอยละ 

เห็นดวย 524,551,137 99.0753 

ไมเห็นดวย 4,895,679 0.9246 

งดออกเสียง 600,600 - 

บัตรเสีย 0 - 

มติ ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคล

ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอช่ือท้ัง 3 ทาน เปนกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2564 

คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอในวาระน้ี โดยเรียนแจงตอท่ีประชุมวา 

ในปท่ีผานมา บริษัทฯ ไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2563 ซึ่งกําหนด 

คาสอบบัญชีใหเปนจํานวนเงิน 1,500,000 บาท  โดยสําหรับป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณานําเสนอ 

ผูสอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาความเห็นของกรรมการตรวจสอบแลว เห็นควรเสนอตอท่ีประชุม 

ผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีรายนาม ดังน้ี 

1. นางสาวสมใจ  คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 

2. นางสาวรัตนา  จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

3. นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2564 โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท 

หลังจากได พิจารณาถึงองคประกอบในดานตาง ๆ รวมท้ังความเหมาะสมของปริมาณงานแลว 

มีความเห็นวา บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนสํานักงานท่ีมีความนาเช่ือถือ มีผลการปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป

ท้ังในประเทศและตางประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีอยูในระดับสากล มีบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญ 

และประสบการณในการตรวจสอบบริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน มีความรู ความเขาใจ ในธุรกิจตาง ๆ ของบริษัท 

ในกลุมธนชาตเปนอยางดี ตลอดจนมีการใหบริการ และการใหคําปรึกษากับบริษัทฯ ในดานตาง ๆ เปนอยางดีตลอดมา 

สําหรับคาสอบบัญชีท่ีเสนอเขามาในป 2564 จํานวน 1,000,000 บาท ลดลงจากป 2563 จํานวน 500,000 

บาท ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทาน รวมถึงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไมมีความสัมพันธ หรือรายการ

ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ แตอยางใด 

สําหรับรายละเอียดประวัติผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทาน ตามท่ีแสดงบนจอ และขอมูลอ่ืน ๆ ปรากฏอยูในหนังสือ

บอกกลาวเชิญประชุม หนาท่ี 35 ถึงหนาท่ี 37  

จึงขอเสนอท่ีประชุมแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2564 จํานวน 3 ทาน จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีคาสอบบัญชีจํานวน 1,000,000 บาท 
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หลังจากน้ัน คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุน

สอบถาม / แสดงความคิดเห็น ดังน้ี 

ดร. วิรัตน  ตรงพิทักษกุล (สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย) (ผูรับมอบฉันทะ)  

คาสอบบัญชีลดลงจากปท่ีผานมา เน่ืองจากปริมาณงานลดลงหรือเหตุผลใด 

คุณศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  เรียนช้ีแจง ดังน้ี 

เน่ืองจากในป 2563 ท่ีผานมาน้ัน ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ จําเปนตองมีการตรวจกระดาษทําการ (Working Paper) ของผูสอบบัญชี ของทางธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ทําใหปท่ีผานมามีคาใชจายในการดําเนินงานสวนน้ีเพ่ิมข้ึนมา ซึ่งใน

ปน้ีทางผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไมตองมีการตรวจกระดาษทําการ (Working Paper) ในเรื่องน้ีแลว โดยในปน้ีดูในเรื่อง 

ความสมเหตุสมผล ทําใหมีการเจรจาตอรองคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2564 ลงมาเหลือจํานวน 1,000,000 บาท ลดลง

จากป 2563 จํานวน 500,000 บาท 

หลังจากน้ันไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม / แสดงความคิดเห็น เพ่ิมเติม จึงขอใหผูถือหุนลงมติ 

ผลการลงมติในวาระท่ี 7  มีดังน้ี 

มติ จํานวนเสียง รอยละ 

เห็นดวย 528,108,991 99.6265 

ไมเห็นดวย 1,979,425 0.3734 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

มติ ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งผูสอบ

บัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2564 โดยมีรายช่ือ ดังน้ี 

1. นางสาวสมใจ  คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 

2. นางสาวรัตนา  จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

3. นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812 

และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2564 เปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท 

วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

ประธานท่ีประชุม  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอขอเสนอแนะและคําถามตาง ๆ ได โดยมีผูถือหุนสอบถาม / 

แสดงความเห็น ดังน้ี 

คุณณัฐวุฒิ  พุทธิพิรกุล  (ผูถือหุน) 

จากคําถามท่ีเเลวเรื่องเงินลงทุนท่ีทานกรรมการผูจัดการใหญเเจงวาจะนําเงินลงทุนไปปลอยสินเช่ือท่ีมี

หลักประกันในบริษัทท่ีเปดใหม ธุรกิจน้ีใชสินเช่ือจํานําทะเบียนเเละเชาซื้อท่ีบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญหรือไม 

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  เรียนช้ีแจง ดังน้ี 

บริษัทใหม คือ บริษัท ธนชาต พลัส จํากัด (“บจ. ธนชาต พลัส”) ไมไดทําธุรกิจสินเช่ือเชาซื้อ แตเปนธุรกิจ

การใหสินเช่ือท่ีมีหลักประกัน (Asset-based Finance) ก็คือหลักประกันเปนอสังหาริมทรัพย โดยเปนสินเช่ือซึ่งลูกคาท่ีมี



-ฉบับราง-  เอกสารแนบ 1 

 

หนาที่ 23 

ความตองการใชเงินทุนไปเพ่ือกิจการของลูกคาไมวาดวยวัตถุประสงคใด แตถามีหลักประกันท่ีมีคุณภาพดี ท่ีมีศักยภาพก็จะ

นําหลักประกันน้ันมาจํานอง บจ. ธนชาต พลัส ก็จะพิจารณาตามศักยภาพของหลักประกันและก็ตามราคาประเมิน แลวก็

จะใหสินเช่ือจํานวนหน่ึงตามมาตรฐานท่ี บจ. ธนชาต พลัส กําหนด เพ่ือใหลูกคาเอาไปใชในกิจการตอไป 

คุณสุรเชษฐ  พงศจินดามณี  (ผูถือหุน) 

บริษัทฯ มีแผนในการซื้อหุนคืนอีกหรือไม หรือมีแผนในการเพ่ิมผลตอบแทนแกผูถือหุนอยางไรบาง 

คุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ  เรียนช้ีแจง ดังน้ี 

ในปจจุบันตามกฎหมายในการซื้อหุนคืนท่ีบริษัทฯ ไดมีการซื้อหุนคืนมาน้ัน อยูในระยะเวลาท่ีบริษัทฯ ไม

สามารถทําการซื้อหุนคืนเพ่ิมเติมได โดยเรื่องการใชประโยชนจากเงินลงทุน ตามท่ีไดเรียนไปวา บริษัทฯ จะเนนในเรื่องการ

ลงทุนบริษัทในกลุม ก็พยายามหาโอกาสและชองทางใหม ๆ อยางเชน บริษัท ธนชาต พลัส จํากัด ในสวนท่ีเหลือบริษัทฯ ก็

จะเก็บเปนสภาพคลอง แลวก็จะเสริมความแข็งแกรงของบริษัทในกลุม แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ติดตามสถานการณของ

ผลกระทบของโรคโควิด 19 ซึ่งจากสถานการณดังกลาวบริษัทฯ ก็ตองพิจารณาใชความระมัดระวังในการลงทุนเพ่ือหา

โอกาสท่ีจะลงทุนในธุรกิจใหม ๆ ตอไปในอนาคต 

คุณณัฐวุฒิ  พุทธิพิรกุล  (ผูถือหุน) 

เงินปนผลท่ีบริษัทฯ จายใหกับผูถือหุนน้ัน บริษัทฯ ยังคงใหความมั่นใจวาจะจายเงินปนผลในอัตรา 3 บาท 

ตอหุน ไดอยางตอเน่ืองหรือไม 

ประธานท่ีประชุม  เรียนช้ีแจง ดังน้ี 

ตามท่ีเคยไดเรียนแจงทานผูถือหุนไว ถาเปนไปไดบริษัทฯ ก็จะพยายามรักษาระดับของเงินปนผลท่ีจายใหกับ

ผูถือหุนไวใหได เพ่ือใหผูถือหุนมั่นใจในการลงทุนในหุนของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันจากการประเมินก็ยังมีความเช่ือมั่นวากําไร

โดยรวมของบริษัทฯ นาจะมีเพียงพอท่ีจะรองรับการจายเงินปนผลในอัตรา 3 บาทตอหุน ไดตอไป  

คุณปริญญา  เธียรวร  (ผูถือหุน) 

บริษัทฯ จะมีการลงทุนในธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย”) เพ่ือเพ่ิมสัดสวนอีก

หรือไม 

ประธานท่ีประชุม  เรียนช้ีแจง ดังน้ี 

ทางฝายจัดการของบริษัทฯ ก็กําลังพิจารณาในเรื่องดังกลาวอยู ถาราคาหุนของธนาคารทหารไทยซึ่งตอนน้ี

เปลี่ยนเปนธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (TMBThanachart Bank Public Company Limited) อยูในระดับ

ท่ีเหมาะสมและแนวโนมของการแกไขปญหาของโรคโควิด 19  รวมถึงรายไดของระบบธนาคารพาณิชย ปรับตัวดีข้ึนน้ัน 

ทางบริษัทฯ ก็จะพิจารณาลงทุนเพ่ือเพ่ิมสัดสวนมากข้ึน ซึ่งเหตุผลท่ีบริษัทฯ สนใจท่ีจะลงทุนซื้อหุนในธนาคารทหารไทยเพ่ิม

น้ัน เพราะปจจุบันบริษัทฯ ถือหุนมากกวารอยละ 20 ประกอบกับกําไรของธนาคารทหารไทย บริษัทฯ สามารถรับรูได

โดยตรง ซึ่งถาทางธนาคารทหารไทยสามารถทํากําไรโดยรักษาระดับอยูประมาณ 10,000 ลานบาท ไวไดน้ัน ในแงของ

บริษัทฯ ผลตอบแทนก็ถือวาเปนท่ีนาพอใจ ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีสภาพคลองประมาณ 8,000 - 9,000 ลานบาท ซึ่งได

ผลตอบแทนต่ํากวารอยละ 1 ทําใหปจจุบันบริษัทฯ กําลังพิจารณาหาโอกาสและชองทางท่ีจะนําเงินดังกลาวไปลงทุน เพ่ือ

สรางผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี กําลังพิจารณาการลงทุนในหุนของธนาคารทหารไทย และหุนของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง 

จํากัด (มหาชน) ถาหากราคาหุนของท้ัง 2 บริษัท อยูในระดับราคาท่ีเหมาะสม  
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คุณวิศิษฎ  รังษิณาภรณ  (ผูถือหุน) 

มีแผนงานสําหรับระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในทิศทางใด หากการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ยัง

มีอยูตอ จะรับมืออยางไร เพ่ือทําใหธุรกิจมีแนวโนมดีข้ึน หรือมีธุรกิจใหม ๆ อะไรท่ีนาจะลงทุนไดเพ่ิมข้ึน 

ประธานท่ีประชุม  เรียนช้ีแจง ดังน้ี 

ปจจุบันถาหากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ไมไดดี ข้ึน หรือไมไดแยลง ก็คิดวาผล

ประกอบการท่ีบริษัทฯ ลงทุนก็จะคลายเดิม อาจจะมีบางบริษัทท่ีไดรับผลกระทบมากข้ึน แตในทางกลับกันถาสถานการณ

การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ดีข้ึน ไมวาดีข้ึนจากการควบคุม หรือจากการฉีดวัคซีนมากข้ึนน้ัน ผลประกอบการท่ี 

บริษัทฯ ลงทุนไปน้ัน ก็จะกลับมาสูภาวะปกติ โดยในระยะสั้นท่ีคุณสมเจตน  หมูศิริเลิศ ไดกลาวไว บริษัทฯ ก็พยายามใชเงิน

สดท่ีมีลงทุนผานการปลอยสินเช่ือของ บริษัท ธนชาต พลัส จํากัด และถามีโอกาสท่ีดีก็จะลงทุนในหุนของบริษัทในกลุม

เพ่ิมข้ึนบาง ซึ่งในสวนของระยะปานกลางและระยะยาว บริษัทฯ ก็จะดูวามีธุรกิจอ่ืนใด ท่ีบริษัทฯ สามารถเขาไปลงทุนได

เพ่ิมอีก  

นอกจากน้ีไมมีผูเสนอเรื่องอ่ืนใดเขาสูการพิจารณา ประธานท่ีประชุมจึงกลาวปดการประชุม 

ปดประชุมเวลา    15.24    นาฬิกา 

ลงช่ือ               นายบันเทิง  ตันติวิท             ประธานท่ีประชุม 

 (               นายบันเทิง  ตันติวิท             ) 

ลงช่ือ            นายภาณุพันธุ  ตวงทอง           ผูจดบันทึกการประชุม 

 (             นายภาณุพันธุ  ตวงทอง           ) 
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หลักเกณฑการสรรหากรรมการ 

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสรางและองคประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตาม

กฎหมายและประกาศทางการท่ีเก่ียวของ ตลอดจนความรู ความสามารถ ท่ีเหมาะสมในการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวน 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเปนกรรมการตอไป 

ชื่อ - นามสกุล นายบันเทิง ตันติวทิ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

ตําแหนงปจจุบัน ประธานกรรมการ 

อายุ 77 ป  

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Science (Finance) in Management, Massachusetts Institute of 

 Technology, USA  

- Bachelor of Science in Electrical Engineering, Massachusetts Institute of 

 Technology, USA 

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 25/2547 

ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานตอตานการคอรรัปชั่นของประเทศไทย ป 2560  

(Anti-Corruption for Executives) 

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ 30 ตุลาคม 2523 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ 41 ป 5 เดือน 

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน จํานวน 1 แหง 

- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 9 แหง 

- กรรมการ บริษัท 911 สตรีทบอล จํากัด 

- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท แหลมไทร วิลเล็จ จํากัด 

- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลด้ิง จํากัด 

- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด 

- กรรมการ บริษัท บี.วี. โฮลด้ิง จํากัด 

- กรรมการ บริษัท ดีบุก จํากัด 

- กรรมการ บริษัท ไทยฟารมมิ่ง จํากัด 

การดํารงตําแหนงในกิจการทีแ่ขงขัน/เก่ียวของกับธุรกิจ 

ของบริษัทฯ ที่อาจทําใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชน 

ไมมี 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
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ประสบการณการทํางาน - กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

การถือหุนในบริษัทฯ ไมมี 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

การเขารวมประชุมป 2564 - เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 13 คร้ัง จาก 13 คร้ัง 
 



   เอกสารแนบ 2 

 

หนาที่ 27 

 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเปนกรรมการตอไป 

  

 ชื่อ - นามสกุล นายวิชติ ญาณอมร 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

 ตําแหนงปจจุบัน กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการกํากับความเส่ียง 

  อายุ 75 ป 

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Science (Computer Science), University of Iowa, USA 

 
- พาณิชยศาสตรและการบัญชี สาขาสถิติ (เกียรตินิยมอันดับสอง)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 34/2548 

- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 18/2550 

- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 20/2558 

- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)  

รุน 7/2558 

- ประกาศนียบัตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุน 3/2559 

ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานตอตานการคอรรัปชั่นของประเทศไทย ป 2560  

 (Anti-Corruption for Executives) 

- หลักสูตร Block Chain Technology ป 2561 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- สัมมนา IT Future for Listed Company คร้ังที่ 3/2560 

- สัมมนา IT Future for Capital Market คร้ังที่ 2/2561 

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ 25 กุมภาพันธ 2558 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ 7 ป 1 เดือน 

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน จํานวน 3 แหง 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการบริหาร

ความเส่ียง และประธานกรรมการ บริษัท ไอที ซิต้ี จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริษัท เน็ตเบย 

จํากัด (มหาชน) 

- ที่ปรึกษาดานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 แหง 

- กรรมการ บริษัท อมรชีวิน จํากัด 

- ที่ปรึกษาดานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท เดอะแกรนด ยูบี จํากัด 

การดํารงตําแหนงในกิจการทีแ่ขงขัน/เก่ียวของกับธุรกิจ 

ของบริษัทฯ ที่อาจทําใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชน 

ไมมี 



   เอกสารแนบ 2 

 

หนาที่ 28 

 

 

ประสบการณการทํางาน - กรรมการ บริษัท นวทวีป จาํกัด 

- อนุกรรมการ คณะอนกุรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวง 

ดานความมั่นคงและการตางประเทศ 

- กรรมการ บริษัท เอเซิรทส จํากัด 

การถือหุนในบริษัทฯ ไมมี 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

การเขารวมประชุมป 2564 - เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 13 คร้ัง จาก 13 คร้ัง 

 
- เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา กาํหนดคาตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล   4 คร้ัง จาก   4 คร้ัง 

 - เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากบัความเส่ียง 12 คร้ัง จาก 12 คร้ัง 



   เอกสารแนบ 2 

 

หนาที่ 29 

 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเปนกรรมการตอไป 

 ชื่อ - นามสกุล นางสาลินี วังตาล 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัความเส่ียง 

อายุ 67 ป 

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Business Administration, Finance & International Business,  

Columbia University, USA 

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 36/2558 

Harvard University, USA 

- Advance Management Program 

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ 1 มกราคม 2563 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ 2 ป 3 เดือน 

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 4 แหง 

- กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จํากัด 

- กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

- ประธานกรรมการ บริษัท กรีนเอิรธพาวเวอร (ไทยแลนด) จํากัด 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จาํกัด 

การดํารงตําแหนงในกิจการทีแ่ขงขัน/เก่ียวของกับธุรกิจ 

ของบริษัทฯ ที่อาจทําใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชน 

ไมมี 

ประสบการณการทํางาน - กรรมการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

- ผูอํานวยการ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอม็ บี เค ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริหาร องคการคลังสินคา 

- ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

การถือหุนในบริษัทฯ ไมมี 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

การเขารวมประชุมป 2564 - เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 13 คร้ัง จาก 13 คร้ัง 

 
- เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 13 คร้ัง จาก 13 คร้ัง 

- เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากบัความเส่ียง 12 คร้ัง จาก 12 คร้ัง 

 

  



   เอกสารแนบ 2 

 

หนาที่ 30 

 

• คุณสมบัติกรรมการอิสระ  

 กรรมการอิสระตองไมมีธุรกิจ หรือสวนรวมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชนเกี่ยวของกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจ 

โดยอิสระ ของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติที่เขมกวาประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาต

และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของ 

ผูท่ีเกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย (ขอนี้ทางบริษัทฯ ไดกําหนดนิยามและคุณสมบัติเขมกวาประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ที่กําหนดไมเกินรอยละ 1) 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม 

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันแตงต้ัง ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ

เคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม เปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่ เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง  

และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปน

กรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ใน

ลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจาก

การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันแตงต้ัง 

ความสัมพันธทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทํา เปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการ

เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพย 

เปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซ่ึงเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ต้ังแต 

รอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือต้ังแต 20 ลานบาท ขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาว

ใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่ 

เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ป กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ

บุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย  

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

กอนวันแตงต้ัง 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการ 

เกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปน 

ผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 

สองปกอนวันแตงต้ัง 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่เกี่ยวของกับ 

ผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัย 

ในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุน

ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  

หรือบริษัทยอย 



   เอกสารแนบ 2 

 

หนาที่ 31 

 

9. ไมมีธุรกิจหรือสวนรวมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชนเกี่ยวของอันอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจโดยอิสระ ไมมีลักษณะอื่นใด 

ที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปนอิสระ โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ 

และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด รวมถึงไมมีสถานการณใดที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน 
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ชื่อผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี 

1. นางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499  และ/หรือ 

2. นางสาวรัตนา  จาละ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734  และ/หรือ 

3. นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812 

แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  

• ขอมูลประวัติโดยสังเขปของผูสอบบัญชี จํานวน 3 คน มีดังนี้ 

ชื่อ :  นางสาวสมใจ  คุณปสุต 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499  

อายุ :  51 ป 

วุฒิการศึกษา :  บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงของผูสอบบัญชีในสํานักงาน : หุนสวน 

ประสบการณการตรวจสอบ : - บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 - บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 - บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 - บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 - บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

 - บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) 

 - ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 

 - บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 - บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

 - บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 - บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 - บริษัท เอส 11 กรุป จํากัด (มหาชน) 

 - ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

 - บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 

 - บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  

 - บริษัท แมนูไลฟ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

  

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2565 
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 ชื่อ :  นางสาวรัตนา  จาละ 

    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

อายุ :  56 ป   

วุฒิการศึกษา :  บัญชีมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงของผูสอบบัญชีในสํานักงาน : หุนสวน 

ประสบการณการตรวจสอบ : - บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 

- ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

 

 

ชื่อ :   นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ 

    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4812 

อายุ :  50 ป 

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงของผูสอบบัญชีในสํานักงาน : หุนสวน 

ประสบการณการตรวจสอบ:    - บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 

- บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 - บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 - บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 - บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 - บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 - บริษัท เจอเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 

 - บริษัท เจอเนอราล่ี ประกันภัย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
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• คาตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 

สําหรับงบการเงินป 2565 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดเสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2565  

เปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท เทากับป 2564 

• คาบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

บริษัทฯ ไมมีคาบริการอื่นท่ีจายใหกับผูสอบบัญชี 

• ความสัมพันธกับบริษัทฯ 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงต้ัง ไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย  

บริษัทรวม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวและมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น 

ตองบการเงิน 

• จํานวนปท่ีเปนผูสอบบัญชีใหบริษัทฯ 

ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงต้ัง ท้ัง 3 คน ไดรับแตงต้ังและมีจํานวนปท่ีสอบบัญชี ดังน้ี 

รายนาม ไดรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมผูถือหุน จํานวนปท่ีสอบบัญชีใหบริษัท 

1. นางสาวสมใจ  คุณปสุต ป 2558 - ป 2564 4 

2. นางสาวรัตนา  จาละ ป 2556 - ป 2560 และ 

ป 2562 - ป 2564 

5 

- 

3. นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ ป 2563 - ป 2564 - 

• การเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย 

ผูสอบบัญชีบริษัท สํานักงาน  อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นวาผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูมีความรูความเขาใจในธุรกิจ 

ตาง ๆ ของบริษัทในกลุมธนชาตเปนอยางดี ผลงานท่ีผานมามีคุณภาพและเชื่อถือได รวมท้ังมีการใหคําปรึกษาท่ีดีตลอดมา จึงมีมติให

เสนอผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
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คําช้ีแจง เอกสารประกอบการเข�าร�วมประชุมและการมอบฉันทะ (แล�วแต�กรณี) 
วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 

 
 

1. เอกสารประกอบการเข�าร�วมประชุมและการมอบฉันทะ (แล�วแต�กรณี) 

1. ผู�ถือหุ�นท่ีเป-นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู�ถือหุ�นเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง  สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน�วยงานราชการออกให� ซ่ึงปรากฏรูปถ�ายของผู�ถือหุ�น 
และยังไม�หมดอายุ เช�น บัตรประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัวข�าราชการ  ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียน  
ช่ือ-สกุล ให�ยื่นหลักฐานประกอบด�วย โดยผู�ถือหุ�นลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต�องในเอกสารดังกล�าว 

1.2 กรณีมอบฉันทะให�ผู�อื่นเข�าร�วมประชุม 
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร�อมหนังสือบอกกล�าวเชิญประชุม  ซ่ึงได�กรอกข�อมูลถูกต�องครบถ�วนและลงลายมือ

ช่ือผู�มอบฉันทะและผู�รับมอบฉันทะ พร�อมป8ดอากรแสตมป9 20 บาท 
ข) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน�วยงานราชการออกให�ของผู�ถือหุ�นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข�างต�น ซ่ึงลงนามรับรองสําเนา

ถูกต�อง โดยผู�มอบฉันทะ (ผู�ถือหุ�น) 
ค) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน�วยงานราชการออกให�ตามข�อ 1.1 ของผู�รับมอบฉันทะ 

2. ผู�ถือหุ�นท่ีเป-นนิติบุคคล 

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร�อมหนังสือบอกกล�าวเชิญประชุม  ซ่ึงได�กรอกข�อความถูกต�องครบถ�วนและลงลายมือช่ือ
ผู�มอบฉันทะและผู�รับมอบฉันทะ พร�อมป8ดอากรแสตมป9 20 บาท 

ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู�ถือหุ�นซ่ึงรับรองสําเนาถูกต�องโดยผู�แทนนิติบุคคล และมีข�อความแสดงให�
เห็นว�าผู�แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป=นผู�ถือหุ�น 

ค) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน�วยงานราชการออกให�ตามข�อ 1.1 ของผู�แทนนิติบุคคลท่ีลงนามในหนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนาม
รับรองสําเนาถูกต�องโดยผู�แทนนิติบุคคล 

ง) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน�วยงานราชการออกให�ตามข�อ 1.1 ของผู�รับมอบฉันทะ 

3. ผู�ถือหุ�นท่ีไม�มีสัญชาติไทยหรือเป-นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต�างประเทศ 

 ให�นําความในข�อ 1. และข�อ 2. มาใช�บังคับโดยอนุโลมกับผู�ถือหุ�นหรือผู�เข�าประชุมซ่ึงมิได�มีสัญชาติไทยหรือซ่ึงเป=นนิติบุคคล 
ท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต�างประเทศ แล�วแต�กรณี ท้ังน้ี ภายใต�บังคับดังต�อไปน้ี 

ก) หนังสือรับรองการเป=นนิติบุคคลน้ันอาจจะเป=นเอกสารท่ีออกโดยหน�วยงานราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันต้ังอยู�หรือ 
โดยผู�มีอํานาจตามกฎหมายของประเทศท่ีนิติบุคคลต้ังอยู�ก็ได� ท้ังน้ี จะต�องมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือนิติบุคคล ผู�มีอํานาจ 
ลงลายมือช่ือแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข�อจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ และท่ีต้ังสํานักงานใหญ� 

ข) เอกสารท่ีมิได�มีต�นฉบับเป=นภาษาอังกฤษจะต�องจัดทําคําแปลเป=นภาษาอังกฤษแนบมาพร�อมด�วย  และให�ผู�แทนนิติบุคคล

น้ันรับรองความถูกต�องของคําแปล 
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2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได�จัดทําหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยFได�กําหนดไว� 3 แบบ ดังน้ี 

� แบบ ก. เป=นแบบท่ัวไปท่ีง�ายไม�ซับซ�อน แบบมอบฉันทะน้ีเป=นการมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
เสียงแทนผู�มอบฉันทะได�ทุกประการตามท่ีผู�รับมอบฉันทะเห็นสมควร 

� แบบ ข. เป=นแบบท่ีกําหนดรายการต�าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะอย�างละเอียดและชัดเจน ผู�มอบฉันทะสามารถเลือกท่ีจะระบุให� 
ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู�มอบฉันทะได�ทุกประการตามท่ีผู�รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือระบุให�
ผู�รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามท่ีผู�มอบฉันทะกําหนดแยกเป=นแต�ละวาระอย�างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะก็ได� 

� แบบ ค. เป=นแบบท่ีกําหนดสําหรับผู�ถือหุ�นซ่ึงเป=นผู�ลงทุนต�างประเทศและแต�งต้ังให�คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป=น
ผู�รับฝากและดูแลหุ�น 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได�จัดส�งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร�อมหนังสือบอกกล�าวเชิญประชุม และในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นต�องการใช�หนังสือ 
มอบฉันทะแบบ ก. หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวนFโหลด ได�ท่ีเว็บไซตF: www.thanachart.co.th 

โดยผู�ถือหุ�นท่ีไม�สามารถเข�าร�วมประชุมได�ด�วยตนเองสามารถพิจารณาได�ว�าจะมอบฉันทะให�บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให�กรรมการ
บริษัทฯ (ตามรายช่ือกรรมการท่ีบริษัทฯ กําหนด) ให�เป=นผู�รับมอบฉันทะเพ่ือเข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู�ถือหุ�นแทน ดังน้ี 

1. การมอบฉันทะให�บุคคลอื่นเป-นผู�รับมอบฉันทะ 

- ผู�มอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป=นผู�เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม�สามารถแบ�งแยก
จํานวนหุ�นให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได� 

2. การมอบฉันทะให�กรรมการบริษัทฯ เป-นผู�รับมอบฉันทะ ดังต�อไปนี้ 

ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง อายุ ท่ีอยู� 

1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน  
และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) 

73 เลขท่ี 377 ถนนจรัญสนิทวงศF 
แขวงวัดท�าพระ เขตบางกอกใหญ� 
กรุงเทพมหานคร 10600 

2. นายธีรพจนF วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ) 

69 เลขท่ี 249 ซอยโรจนา ถนนสุขุมวิท 
21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

3. นายสมเจตนF  หมู�ศิริเลิศ กรรมการบริหาร กรรมการกํากับความเส่ียง  
และกรรมการผู�จัดการใหญ� 
(กรรมการท่ีเป=นผู�บริหาร) 

66 เลขท่ี 93/84 ซอยเพชรเกษม 7 
ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท�าพระ 
เขตบางกอกใหญ� กรุงเทพมหานคร 
10600 

กรรมการดังรายนามข�างต�นไม�มีส�วนได�เสียพิเศษท่ีแตกต�างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระการประชุม 

- ในการมอบฉันทะให�กรรมการบริษัทฯ สามารถระบุช่ือกรรมการบริษัทฯ ท้ัง 3 คนได� โดยโปรดระบุช่ือและรายละเอียดของ
กรรมการบริษัทฯ เรียงลําดับตามความประสงคFของผู�ถือหุ�น เน่ืองจากในกรณีท่ีกรรมการในลําดับท่ี 1 ท่ีผู�ถือหุ�นได�เลือกไว�  
ไม�สามารถเข�าประชุมได� กรรมการท�านท่ีเข�าประชุมได� 1 คน (ตามลําดับถัดไปท่ีผู�ถือหุ�นได�เลือกไว�) จะเป=นผู�รับมอบฉันทะ 
เพ่ือเข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู�ถือหุ�นแทนท�านได� 

- ผู�มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู�มอบฉันทะ พร�อมจัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวข�องกับ
การลงทะเบียนก�อนเข�าประชุมตามท่ีระบุในหัวข�อ “1. เอกสารประกอบการเข�าร�วมประชุมและการมอบฉันทะ (แล�วแต�
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กรณี)”  ส�งมายัง “สํานักเลขานุการองคFกร” ช้ัน 17 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอรF 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� กรุงเทพมหานคร 10330 หรือใช�ซองธุรกิจตอบรับท่ีได�ส�งให�ผู�ถือหุ�นแล�ว ก�อนวันประชุม (กรณีส�ง
ทางไปรษณีย:กรุณาส�งภายในวันท่ี 1 เมษายน 2565) 

3. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 

� การออกเสียงลงคะแนน 

(1) ให�นับหน่ึงหุ�นเป=นหน่ึงเสียง ท้ังหุ�นบุริมสิทธิและหุ�นสามัญ 

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต�ละวาระ ประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) จะขอให�ผู�ถือหุ�นพิจารณาออกเสียงเห็นด�วย ไม�เห็นด�วย 
หรืองดออกเสียง ในการลงคะแนนแต�ละวาระผ�านส่ืออิเล็กทรอนิกสF ท้ังน้ี ในกรณีท่ีท�านไม�ออกเสียงลงคะแนนในวาระใด ๆ ให�ถือ
ว�าท�านออกเสียงลงคะแนนเห็นด�วย 

• ผู�ถือหุ�นคนใดมีส�วนได�เสียเป=นพิเศษในเรื่องท่ีท่ีประชุมจะลงมติ ผู�ถือหุ�นคนน้ันไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล�าว 
เว�นแต�การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการให�ออกเสียงลงคะแนนได�โดยไม�มีข�อห�าม 

(3) ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเข�าประชุมแทน และให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคFของผู�ถือหุ�น
ตามท่ีผู�ถือหุ�นระบุไว�ในหนังสือมอบฉันทะน้ัน บริษัทฯ จะนําการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู�ถือหุ�นระบุไว�ในหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล�าวไปบันทึกรวบรวมไว�ล�วงหน�า และนําคะแนนเสียงท่ีผู�ถือหุ�นระบุไว�มารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 

(4) ในการเลือกต้ังกรรมการ อาจใช�วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเป=นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกัน
เป=นคณะ หรือด�วยวิธีการอื่นใดก็ได�ตามท่ีประชุมผู�ถือหุ�นจะเห็นสมควร แต�ในการลงมติแต�ละครั้งผู�ถือหุ�นต�องออกเสียงด�วย
คะแนนท่ีมีตาม (1) ท้ังหมด จะแบ�งคะแนนเสียงแก�คนใดหรือคณะใดมากน�อยเพียงใดไม�ได� แต�เพ่ือความโปร�งใส บริษัทฯ จัดให�มี
การเลือกต้ังกรรมการเป=นรายบุคคล โดยจะมีบัตรลงคะแนนเลือกต้ังเป=นรายบุคคล ไม�มีบัตรลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการท้ังชุด 

� การนับผลการลงคะแนน 

1. การนับผลคะแนนเสียงในแต�ละวาระ บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�นในท่ีประชุม และของผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะให�แก�  
ผู�รับมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ บันทึกไว�ล�วงหน�าในขณะท่ีผู�รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข�าประชุม ท่ีออกเสียงไม�เห็นด�วยและงดออกเสียง  
มาหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ท่ีมาประชุมในแต�ละวาระ ท้ังน้ี คะแนนท่ีเหลือถือว�าลงมติเห็นด�วย 

2. ประธานฯ หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย จะประกาศให�ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระหลังจากการออกเสียง
ลงคะแนนในแต�ละวาระส้ินสุดลง โดยรายงานจํานวนเสียงท่ีเห็นด�วย ไม�เห็นด�วย งดออกเสียง และบัตรเสีย 

3. ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท�ากัน ให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียงช้ีขาดได�  แม�ว�าจะมิได�เป=นผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ 
ก็ตาม 
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ข�อปฏิบัติสําหรับการเข�าร�วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นผ�านส่ืออิเล็กทรอนิกส: (e-AGM) 
และสรุปข้ันตอนการย่ืนคําร�องเข�าร�วมประชุม และการลงทะเบียนเข�าร�วมประชุม 

1. ผู�ถือหุ�น หรือผู�รับมอบฉันทะท่ีมีความประสงคFในการเข�าร�วมประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกสF (e-AGM) ให�ยื่นแบบคําร�อง 
เข�าร�วมประชุมผ�าน Web browser ให�เข�าไปท่ี https://inet.inventech.co.th/TCAP185045R หรือสแกน QR Code น้ี 
เพ่ือเข�าสู�ระบบ โดยระบบจะเริ่มเป8ดให�ดําเนินการ ตั้งแต�วันศุกรF ท่ี 1 เมษายน 2565 จนถึงวันท่ีการประชุมเสร็จสิ้น 

 
 

 

2. เมื่อเข�าสู�ระบบแล�ว ให�ผู�ถือหุ�นหรือผู�รับมอบฉันทะกรอกข�อมูลให�ครบถ�วน พร�อมแนบเอกสารเพ่ิมเติมตามระบบท่ีแสดง เช�น 

• อีเมล (E-mail) 

• เลขประจําตัวประชาชน / เลขท่ีหนังสือเดินทาง (กรณีเป=นชาวต�างประเทศ) 

• เลขทะเบียนผู�ถือหุ�น / ช่ือ – นามสกุล / จํานวนหุ�น 

• เบอรFโทรศัพทF 

• แนบเอกสารเพ่ิมเติม 
-  กรณีท่ีประสงคFจะเข�าประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกสFด�วยตนเอง โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนา

เอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให�ซึ่งปรากฏรูปถ�ายของเจ�าของบัตรและยังไม�หมดอายุ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป=นชาวต�างประเทศ) พร�อมลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง  

-  กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ โปรดแนบหนังสือมอบฉันทะพร�อมเอกสารประกอบตามท่ีกําหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู�ถือหุ�น 

3. เมื่อกรอกข�อมูลครบถ�วนแล�ว ให�เลือกท่ี “ข�าพเจ�าได�อ�านและตกลงปฏิบัติตามข�อกําหนดการเข�าร�วมประชุม ข�อกําหนดการ 
เข�าร�วมประชุมผ�านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช�องสี่เหลี่ยมเพ่ือยอมรับเง่ือนไขการใช�บริการ และกดส�ง
เอกสารเข�าระบบ 

4. หลังจากข�อมูลได�รับการตรวจสอบ และคําร�องได�รับการอนุมัติ ผู�ถือหุ�นจะได�รับ E-mail แจ�งรายละเอียดข�อมูลการประชุม 
4 ส�วน ดังน้ี 

• ลิงคFสําหรับการลงทะเบียนเข�าร�วมประชุม 

• ข�อมูล Username และ Password สําหรับการเข�าใช�งาน e-Voting 

• ลิงคFสําหรับการดาวนFโหลดและติดตั้ง Application Cisco Webex Meeting 

• ลิงคFสําหรับคู�มือการใช�งานระบบ 
กรณีคําร�องไม�ถูกอนุมัติผู�ถือหุ�นจะได�รับ E-mail แจ�งถึงสาเหตุและสามารถดําเนินการยื่นแบบคําร�องเพ่ิมเติมได� 

5. ผู�ถือหุ�นหรือผู�รับมอบฉันทะสามารถยื่นคําร�องเข�าร�วมประชุมได�ตั้งแต�วันศุกรFท่ี 1 เมษายน 2565 เป=นต�นไป จนกว�าการประชุม
จะเสร็จสิ้นในวันศุกรFท่ี 8 เมษายน 2565 และลงทะเบียนเข�าร�วมประชุมได�ในวันศุกรFท่ี 8 เมษายน 2565 ตั้งแต�เวลา 12.00 น. 
จนกว�าการประชุมจะเสร็จสิ้น 

6. การลงทะเบียนเข�าร�วมประชุมใช� Username และ Password ท่ีได�รับตามข�อ 4. และกด Sign in จากน้ันกดปุwม ไปยังหน�า
ลงทะเบียนเพ่ือเข�ารับชมถ�ายทอดสดผ�าน Application Cisco Webex Meeting โดยกรอก E-mail เพ่ือลงทะเบียนรับชม 
การถ�ายทอดสด (เฉพาะผู�ถือหุ�น หรือผู�รับมอบฉันทะ ท่ีลงทะเบียนเข�าร�วมประชุม) 
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โปรดศึกษารายละเอียดการใช�งานระบบการเข�าร�วมประชุม 

ตามคู�มือการใช�งานระบบ INVENTECH CONNECT ใน www.thanachart.co.th  

โดยเข�าไปท่ี “นักลงทุนสัมพันธ:” หัวข�อ “ข�อมูลผู�ถือหุ�น” 

7. การสอบถามในท่ีประชุม 1) กดท่ี Q&A จากน้ันพิมพF ช่ือ-สกุล และสถานะการเข�าร�วมประชุมพร�อมกับคําถามท่ีต�องการถาม 
และกดปุwม Send หรือ 2) หากต�องการสอบถามด�วยเสียง กดปุwม “จองคิวสอบถามผ�านภาพและเสียง” 
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาตอบคําถามในท่ีประชุมเฉพาะประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับวาระในการประชุมเท)าน้ัน 
คําถามท่ีไม)ได,ตอบในท่ีประชุมจะรวบรวมบันทึกในรายงานการประชุมตามท่ีเห็นสมควร และส)วนท่ีเหลือจะตอบคําถามเป2ดเผย
ในเว็บไซต5ของบริษัทฯ) 

8. การลงมติ ไปท่ี 

• เมนู “Multimedia Viewer” จากน้ันกดปุwม “Continue” เพ่ือเข�าสู�ระบบ e-Voting กรอก Username และ 
Password จากนั้นกด Sign in ตามด�วยกด “เลือกวาระ” ทําการเลือกวาระ 

• การลงมติ กรณี “เห็นด�วย” ไม�ต�องกดปุ[มใดๆ “ไม�เห็นด�วย” กดปุ[มสีแดง “งดออกเสียง” กดปุ[มสีส�ม 
9. การแก�ไขปyญหาเก่ียวกับการลงทะเบียน ท�านสามารถติดต�อเจ�าหน�าท่ีผู�ดูแลระบบท่ีหมายเลข 0-2931-9135 ในวันและ 

เวลาทําการ 08.30 – 17.30 น. ตั้งแต�วันศุกรF ท่ี 1 เมษายน 2565 จนกว�าการประชุมจะแล�วเสร็จ 
10. ในวันศุกรFท่ี 8 เมษายน 2565 บริษัทฯ จัดประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส: (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ไม�มีการจัด 

การประชุมแบบเข�าน่ังฟyงในห�องประชุมใด ๆ หากผู�ถือหุ�นท�านใดไม�สะดวกท่ีจะเข�าร�วมประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกสF จึงขอ
ความกรุณาผู�ถือหุ�นมอบฉันทะให�กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลใดเข�าประชุมแทน โดยยื่นความจํานงขอเข�าร�วม
ประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกสFเท�าน้ัน 
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* หมายเหตุการใช�งาน 

กรณีรับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�นมากกว�า 1 คน 
ผู�เข�าร�วมประชุมสามารถกดปุwม “สลับบญัชี” 

โดยบัญชีก�อนหน�าจะยังถกูนับเป=นฐาน 
ในการประชุม 

กรณีออกจากการประชมุ 
ผู�เข�าร�วมประชุมสามารถกดปุwม  

“ออกจากการประชุม” 
ซ่ึงระบบจะนําคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�น/ 

ผู�รับมอบฉันทะออกจากการประชุมสําหรับ 
วาระท่ียังไม�ได�ลงคะแนนเสียง 

ดํา
เน

ินก
าร

ก�อ
นวั

นป
ระ

ชุม
 

ดํา
เน

ินก
าร

 ณ
 วั

นป
ระ

ชุม
 

สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข�าร�วมประชุมผ�านสื่ออิเลก็ทรอนิกส: (e-AGM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู�ถือหุ�นสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข�าไปท่ี 
เว็บไซตF https://inet.inventech.co.th/TCAP185045R 

กรอกข�อมูลสําหรับยื่นแบบคําร�อง 
(e-Request) 

ผู�ถือหุ�นแก�ไขและส�งเอกสาร 
เพ่ิมเติม 

ส�งแบบคําร�อง 

ระบบแจ�งอีเมลตอบกลับผู�ถือหุ�นว�าได�รับแบบคําร�อง 
และกําลังดําเนินการตรวจสอบ 

 

ระบบแจ�งอีเมลแจ�งการปฏิเสธแบบคําร�อง 

เจ�าหน�าท่ีพิจารณา 
อนุมัติคําร�อง 

 

แจ�งผลการอนุมัติผ�านอีเมลและนําส�งลิงกF 
สําหรับลงทะเบียนเพ่ือเข�าร�วมประชุม 

ลงทะเบียนเพ่ือเข�าร�วมประชุม 
(e-Register) 

ระบบแจ�ง SMS เพ่ือเตือนผู�ถือหุ�นให�เข�าประชุม 
พร�อมนําส�งลิงกFสําหรับลงทะเบียนเข�าร�วมประชุม 

 

* ขั้นตอนน้ีจํานวนหุ�นของผู�ถือหุ�นถูกนับเป=นองคFประชุม 

กรอกอีเมลเพ่ือลงทะเบียนใช�งาน 
Cisco Webex Meetings 

รับชมถ�ายทอดสด และลงคะแนนเสียง (e-Voting) 
ผ�าน Cisco Webex 
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ข�อบังคับบริษัทฯ ในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น 

การโอนหุ�น 

ข�อ 14. ก�อนการประชุมผู�ถือหุ�นแต�ละครั้ง บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ�นไว�เป=นการช่ัวคราว แต�จะไม�เกิน 21 วัน ก�อนวันประชุม
โดยจะประกาศให�ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�า ณ สํานักงานใหญ� และสํานักงานสาขาทุกแห�ง ไม�น�อยกว�า 14 วันก�อนวันเริ่มงดรับ
ลงทะเบียนการโอน 

ข�อ 15. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุ�นไว�เป=นการช่ัวคราว  เพ่ือกําหนดสิทธิต�าง ๆ ให�แก�ผู�ถือหุ�น  เช�น สิทธิในการรับเงินปyนผล สิทธิใน
การจองหุ�นใหม� เป=นต�น 

กรรมการ 

ข�อ 16. กรรมการของบริษัทจะมีจํานวนเท�าใด ให�เป=นไปตามท่ีท่ีประชุมผู�ถือหุ�นกําหนด  แต�ต�องไม�น�อยกว�า 5 คน 

 กรรมการจะถือหุ�นของบริษัทหรือไม�ก็ได�  แต�กรรมการไม�น�อยกว�ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด ต�องเป=นผู�มีถิ่นท่ีอยู�ใน
ราชอาณาจักร 

ข�อ 17. การเลือกต้ังกรรมการของบริษัทให�กระทําโดยท่ีประชุมผู�ถือหุ�น  ท้ังน้ี  ตามหลักเกณฑFและวิธีการดังต�อไปน้ี 
(1) ผู�ถือหุ�นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท�ากับหน่ึงหุ�นต�อหน่ึงเสียง 
(2) ในการเลือกต้ังกรรมการอาจใช�วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป=นรายบุคคลคราวละคน  หรือคราวละหลายคน รวมกัน

เป=นคณะ หรือด�วยวิธีการอื่นใดก็ได�ตามแต�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นจะเห็นสมควร แต�ในการลงมติแต�ละครั้งผู�ถือหุ�นต�องออกเสียงด�วย
คะแนนท่ีมีตาม (1) ท้ังหมด จะแบ�งคะแนนเสียงแก�คนใดหรือคณะใดมากน�อยเพียงใดไม�ได� 

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการให�ใช�เสียงข�างมาก หากมีคะแนนเสียงเท�ากันให�ประธานท่ีประชุมเป=นผู�ออกเสียง    
ช้ีขาด 

ข�อ 18. ในการประชุมสามัญประจําป~ทุกครั้งให�กรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะน้ันพ�นจากตําแหน�ง  ถ�าจํานวนกรรมการท่ีจะ
พ�นจากตําแหน�งไม�อาจแบ�งได�พอดี 1 ใน 3 ก็ให�ใช�จํานวนท่ีใกล�เคียงกันแต�ไม�เกิน 1 ใน 3 

 หลังจากวันท่ีข�อบังคับฉบับน้ีมีผลใช�บังคับ  การพ�นจากตําแหน�งของกรรมการตามวรรคหน่ึงในป~ท่ี 1 และป~ท่ี 2 ให�ใช�วิธีจับฉลาก 
ส�วนในป~ต�อ ๆ ไป ให�กรรมการซ่ึงอยู�ในตําแหน�งนานท่ีสุดเป=นผู�พ�นจากตําแหน�ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู�ในตําแหน�ง  
มานานเท�า ๆ กัน เป=นจํานวนมากกว�าจํานวนกรรมการท่ีต�องพ�นจากตําแหน�งในคราวน้ัน ให�กรรมการดังกล�าวพ�นจากตําแหน�งโดย
ใช�วิธีจับฉลาก 

 กรรมการซ่ึงพ�นจากตําแหน�งด�วยเหตุดังกล�าวอาจได�รับเลือกต้ังให�กลับเข�ารับตําแหน�งอีกก็ได� 

ข�อ 23. กรรมการมีสิทธิได�รับค�าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล  เบ้ียประชุม  บําเหน็จ  โบนัสหรือผลประโยชนFตอบแทนในลักษณะ
อื่นตามข�อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู�ถือหุ�นจะพิจารณา  ซ่ึงอาจกําหนดเป=นจํานวนแน�นอนหรือวางเป=นหลักเกณฑFและจะกําหนดไว�
เป=นคราว ๆ ไป หรือจะให�มีผลตลอดไปจนกว�าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได� และนอกจากน้ันให�ได�รับเบ้ียเล้ียง และสวัสดิการต�าง ๆ 
ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหน่ึง ไม�กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ�างของบริษัทซ่ึงได�รับเลือกต้ังเป=นกรรมการ ในอันท่ีจะได�รับ
ค�าตอบแทนผลประโยชนFในฐานะท่ีเป=นพนักงานหรือลูกจ�างของบริษัท 

ข�อ 30. คณะกรรมการมีอํานาจแต�งต้ังกรรมการจํานวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรให�เป=นคณะกรรมการบริหารและในจํานวนน้ีให�กรรมการคน
หน่ึงเป=นประธานกรรมการบริหาร โดยให�มีอํานาจหน�าท่ีควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามมีคณะกรรมการมอบหมาย และให�
กรรมการผู�จัดการใหญ�เป=นกรรมการบริหารโดยตําแหน�ง และให�คณะกรรมการมีอํานาจแต�งต้ังคณะกรรมการชุดย�อยอื่นได�ตามท่ี
เห็นสมควร 
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 กรรมการบริหาร  และ/หรือ  กรรมการท่ีได�รับแต�งต้ังให�อยู�ในคณะกรรมการชุดย�อยอื่นมีสิทธิได�รับค�าตอบแทน  และ/หรือ บําเหน็จ
ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการกําหนด  แต�ท้ังน้ีไม�กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการดังกล�าวในอันท่ีจะได�รับค�าตอบแทนหรือ
ผลประโยชนFอย�างอื่นตามข�อบังคับน้ีในฐานะกรรมการ 

 ให�คณะกรรมการบริหารจัดให�มีหรือเรียกประชุมได�ตามท่ีจะเห็นสมควรและให�นําข�อ 27. ข�อ 28. และ ข�อ 29. มาใช�บังคับ        
โดยอนุโลม 

การประชุมผู�ถือหุ�น 

ข�อ 32. คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเป=นการประชุมสามัญประจําป~ภายใน 4 เดือน นับแต�วันส้ินสุดของรอบป~บัญชี      
ของบริษัท การประชุมผู�ถือหุ�นคราวอื่นนอกจากน้ี ให�เรียกว�าการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเป=นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได�ตามท่ีเห็นสมควร 

ผู�ถือหุ�นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุ�นรวมกันได�ไม�น�อยกว�าร�อยละสิบของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด จะเข�าช่ือกันทําหนังสือ
ขอให�คณะกรรมการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเป=นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได� แต�ต�องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให�เรียกประชุม  
ไว�ให�ชัดเจนในหนังสือดังกล�าวด�วย 

ในกรณีเช�นน้ีคณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นภายในส่ีสิบห�าวัน นับแต�วันท่ีได�รับหนังสือจากผู�ถือหุ�น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม�จัดให�มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผู�ถือหุ�นท้ังหลายซ่ึงเข�าช่ือกันหรือผู�ถือหุ�นคนอื่น ๆ 
รวมกันได�จํานวนหุ�นตามท่ีบังคับไว�น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได� ภายในส่ีสิบห�าวันนับแต�วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ในกรณี
เช�นน้ี ให�ถือว�าเป=นการประชุมผู�ถือหุ�นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�ายอันจําเป=นท่ีเกิดจากการจัดให�
มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว�าการประชุมผู�ถือหุ�นท่ีเป=นการเรียกประชุมเพราะผู�ถือหุ�นตามวรรคห�าครั้งใด จํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาร�วมประชุม    
ไม�ครบเป=นองคFประชุมตามท่ีกําหนดไว�ในข�อบังคับข�อ 36 ผู�ถือหุ�นตามวรรคห�าต�องร�วมกันรับผิดชอบชดใช�ค�าใช�จ�ายท่ีเกิดจากการจัด
ให�มีการประชุมในครั้งน้ันให�แก�บริษัท 

ข�อ 33. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําป~พึงกระทํามีดังต�อไปน้ีเป=นอย�างน�อย 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบป~ท่ีผ�านมา 
(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 
(3) อนุมัติจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต�องออกตามวาระ 
(5) แต�งต้ังผู�สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค�าสอบบัญชีของบริษัท 

ข�อ 34. ในการเรียกประชุมผู�ถือหุ�น ให�คณะกรรมการจัดทําเป=นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี  วัน  เวลา  ระเบียบวาระการประชุมและ
เรื่องท่ีจะเสนอต�อท่ีประชุม โดยระบุให�ชัดเจนว�าเรื่องใดเป=นเรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมท้ังความเห็น
ของคณะกรรมการในเรื่องน้ัน ๆ (ถ�ามี) และรายละเอียดท่ีเกี่ยวข�องตามสมควรและจัดส�งให�ผู�ถือหุ�น  และนายทะเบียนพร�อมกับ
เอกสารท่ีเกี่ยวข�องไม�น�อยกว�า 7 วันก�อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล�าวนัดประชุมในหนังสือพิมพFติดต�อกัน 3 วันก�อน        
วันประชุมไม�น�อยกว�า 3 วัน 

ข�อ 35. ผู�ถือหุ�นอาจมอบฉันทะให�บุคคลอื่นเข�าร�วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู�ถือหุ�นแทนกันก็ได� โดยทําเป=นหนังสือ   
ตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด และให�ผู�รับมอบฉันทะยื่นต�อประธานกรรมการหรือผู�ซ่ึงประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุม
ก�อนผู�รับมอบฉันทะจะเข�าประชุม 

ข�อ 36. ในการประชุมผู�ถือหุ�นต�องมีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น (ถ�ามี) มาประชุมไม�น�อยกว�า 25 คน หรือไม�น�อยกว�ากึ่งหน่ึง 
ของจํานวนผู�ถือหุ�นท้ังหมดแล�วแต�จํานวนใดจะน�อยกว�ากัน และต�องมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�า  1 ใน 3 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�าย
ได�ท้ังหมดจึงจะเป=นองคFประชุม 
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 ในกรณีท่ีปรากฏว�าการประชุมผู�ถือหุ�นครั้งใด เม่ือล�วงเวลานัดไปแล�วถึง 1 ช่ัวโมง จํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาเข�าร�วมประชุม ไม�ครบเป=น
องคFประชุมตามท่ีกําหนดไว� ถ�าการน้ันได�ประชุมเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอให�การประชุมเป=นอันระงับไป แต�ถ�าการประชุมน้ันมิใช�     
การเรียกประชุมเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ ให�นัดประชุมใหม�และส�งหนังสือนัดประชุมไปยังผู�ถือหุ�นล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 7 วัน          
ก�อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ี ไม�บังคับว�าจะต�องครบองคFประชุม 

ข�อ 37. ให�ประธานกรรมการเป=นประธานในท่ีประชุมผู�ถือหุ�น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� 
ให�รองประธานกรรมการเป=นประธานท่ีประชุม ถ�าไม�มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต�ไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ี
ได� ให�ท่ีประชุมเลือกผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมคนหน่ึงเป=นประธานในท่ีประชุม 

ข�อ 38. ประธานในท่ีประชุมผู�ถือหุ�นมีหน�าท่ีควบคุมการประชุมให�เป=นไปตามกฎหมายและข�อบังคับของบริษัทว�าด�วยการประชุม (ถ�ามี) และ
ให�การประชุมดําเนินไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไว�ในหนังสือนัดประชุม  เว�นแต�ท่ีประชุมจะมีมติด�วยคะแนนเสียง          
ไม�น�อยกว�า 2 ใน 3 ของจํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมให�เปล่ียนลําดับระเบียบวาระ 

ข�อ 39. การวินิจฉัยช้ีขาดหรือลงมติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�นให�กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม�ว�าการออกเสียงลงคะแนนน้ัน        
จะกระทําด�วยวิธีใดให�นับหน่ึงหุ�นเป=นหน่ึงเสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท�ากันให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน      
เป=นเสียงช้ีขาดได�แม�ว�าจะมิได�เป=นผู�ถือหุ�นของบริษัทก็ตาม 

 ผู�ถือหุ�นคนใดมีส�วนได�เสียเป=นพิเศษในเรื่องท่ีท่ีประชุมจะลงมติ  ผู�ถือหุ�นคนน้ันไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล�าวเว�นแต�
การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการให�ออกเสียงลงคะแนนได�โดยไม�มีข�อห�าม 

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

ข�อ 42. ให�บริษัททํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน พร�อมกับจัดให�มีผู�สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองป~ละ 2 ครั้ง  ครั้งแรกสําหรับงวดเวลา  
6 เดือนแรกของป~ส้ินสุดเพียงวันท่ี 30 มิถุนายน  และครั้งท่ีสองสําหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของป~ส้ินสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับงวดระยะเวลาส้ินสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม  ให�คณะกรรมการนําเสนอต�อท่ีประชุมสามัญ
ประจําป~ในป~ถัดไป 

ข�อ 43. บริษัทต�องจัดสรรกําไรสุทธิประจําป~ส�วนหน่ึงไว�เป=นทุนสํารองไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป~หักด�วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว�าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม�น�อยกว�าจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 

ข�อ 44. บริษัทจะจ�ายเงินปyนผลท้ังหมดหรือบางส�วน โดยออกเป=นหุ�นสามัญใหม�ให�ผู�ถือหุ�น  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมผู�ถือหุ�นก็ได�     
ถ�าบริษัทยังจําหน�ายหุ�นไม�ครบตามท่ีจดทะเบียนไว�หรือได�จดทะเบียนเพ่ิมทุนไว�แล�ว 

ข�อ 45. คณะกรรมการอาจจ�ายเงินปyนผลระหว�างกาลให�แก�ผู�ถือหุ�นได�เป=นครั้งคราว  ในเม่ือเห็นว�าบริษัทมีผลกําไรพอและสมควรท่ีจะทํา
เช�นน้ัน และรายงานให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 คณะกรรมการอาจจ�ายเงินรางวัลเฉพาะกาลแก�กรรมการ ได�ตามหลักเกณฑFท่ีท่ีประชุมผู�ถือหุ�นกําหนด  เม่ือปรากฏว�างบดุล      
และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับงวดระยะเวลาส้ินสุดเพียงวันท่ี 30 มิถุนายน ผ�านการรับรองของผู�สอบบัญชีแล�ว และบริษัทมีกําไรพอ
และสมควรท่ีจะทําเช�นน้ัน 

 เงินกําไรส�วนท่ีเหลือจากการจ�ายเงินปyนผลท่ีจ�ายตามมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น หรือเหลือจากการจ�ายเงินปyนผลระหว�างกาล (ถ�ามี)  
ให�จัดสรรเป=นเงินสํารองต�าง ๆ ได� ตามแต�คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเป=นทุนสํารองเพ่ือเป=นเงินกองทุนของบริษัท
ต�อไป 

ข�อ 46. การจ�ายเงินปyนผลให�กระทําภายใน 1 เดือน นับแต�วันท่ีท่ีประชุมผู�ถือหุ�นหรือคณะกรรมการมีมติแล�วแต�กรณี 

ข�อ 48. ผู�สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายได�  รายจ�าย  ทรัพยFสิน และหน้ีสินของบริษัท      
และมีหน�าท่ีเข�าร�วมและช้ีแจงให�ความเห็นในการประชุมผู�ถือหุ�นบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน        
และปyญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทแต�ไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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            แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
                                        Proxy Form B                         (ป�ดอากรแสตมป� 20 บาท)  

                                                        (Duty Stamp 20 Baht) 
  

เลขทะเบียนผู�ถือหุ�น       เขียนท่ี  .                                                          
Shareholder’s Registration No.     Written at 
  
        วันท่ี         เดือน        พ.ศ.                ,     
        Date        Month              Year 
 
(1)         ข�าพเจ�า  
              I/We         
              อยูGบ�านเลขท่ี         สัญชาติ   
              Address    Nationality  
       
 
 
 
(2) เปLนผู�ถือหุ�นของ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

being a shareholder of  Thanachart Capital Public Company Limited (“the Company”) 

โดยถือหุ�นจํานวนท้ังส้ินรวม หุ�น และออกเสียงลงคะแนนได�เทGากับ   เสียง  ดังน้ี 
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: 
� หุ�นสามัญ หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เทGากับ   เสียง 
 ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes 

� หุ�นบุริมสิทธ ิ หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เทGากับ   เสียง 
 preferred share shares and are entitled to vote equal to votes 

 
 

(3)  ขอมอบฉันทะให�  (ผู�ถือหุ�นสามารถมอบฉันทะให�กรรมการอิสระ หรือ กรรมการท่ีเปLนผู�บริหาร ของบริษัทฯ ได� โดยมีข�อมูลแสดงในหนังสือ 
บอกกลGาวเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําปa 2565) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director or Executive Director of  the Company of whose details are in of  
Notice of  the 2022 AGM.) 

� 1.  ช่ือ (Name)                                                                        อายุ (age)           ปa (years) อยูGบ�านเลขท่ี (residing at)   
                                                                                                                                                                                                

หรือ (or)  

� 2.  ช่ือ (Name)                                                                        อายุ (age)           ปa (years) อยูGบ�านเลขท่ี (residing at)    
                                                                                                                                                                                                           

หรือ (or)  

� 3.  ช่ือ (Name)                                                                        อายุ (age)           ปa (years) อยูGบ�านเลขท่ี (residing at)  ,  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปLนผู�แทนของข�าพเจ�าเพื่อเข�ารGวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําปa 2565 
ในวันท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเปLนการประชุมผGานส่ืออิเล็กทรอนิกสo (e-AGM) ตามพระราชกําหนดวGาด�วยการประชุมผGานส่ืออิเล็กทรอนิกสo 
2563 และกฎหมายอื่น รวมถึงหลักเกณฑoและข�อกําหนดท่ีทางการประกาศกําหนด หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด�วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 
through electronic on 8 April 2022 at 14:00 hours, by conducting the meeting via electronic means (e-AGM) in accordance with the 
Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 and other applicable laws as well as standards and regulations stipulated by 
officials or on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed. 

• กรณีมอบฉันทะให�กรรมการบริษัทฯ โปรดนําสGงหนังสือมอบฉันทะท่ีผู�ถือหุ�นลงนามมอบฉันทะเรียบร�อยแล�ว พร�อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 ท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต�องใสGซองบริการไปรษณียoธุรกิจตอบรับท่ีได�แนบมาพร�อมหนังสือบอกกลGาวเชิญประชุม ภายในวันศุกรoที่ 1 เมษายน 2565 
• In case the shareholders wish to appoint a director of the Company as their proxy, please send the proxy form signed by the 
 shareholders and attach the copy of shareholders’ ID signed as a certified true copy and put them together in the business reply 
 envelope attached with the notice of the 2022 annual general meeting of shareholders within Friday 1st April 2022. 
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(4)  ข�าพเจ�าขอมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูCถือหุCน ประจําปE 2564 
Item 1 To approve the Minutes of 2021 Annual Meeting of Shareholders 
 

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

� เห็นด�วย  � ไมGเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain  

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
                   

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับกิจการในรอบปE 2564 
Item 2 To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company’s business operations in 2021 
 
เสนอเพ่ือทราบไม[มีการลงมติ 
For acknowledgement without approval 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปEสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Item 3 To approve the statements of financial position and the statements of comprehensive income for the year 

ended 31 December 2021 

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 � เห็นด�วย          �  ไมGเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain         

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปE 2564 และจ[ายเงินปaนผล 
Item 4 To approve the appropriation of the profit for 2021 performance and the dividend payment 

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 � เห็นด�วย          �  ไมGเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain         

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค[าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย[อย ประจําปE 2565 และอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ        
จากผลการดําเนินงานประจําปE 2564 

Item 5 To approve the remuneration of the Board of Directors and standing committees for 2022 as well as the 
performance allowance for the Board of Directors for 2021 performance 

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติค[าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย[อย ประจําปE 2565 
Item 5.1 To approve the payment of remunerations for the directors and members of standing committees in 2022 

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 � เห็นด�วย          �  ไมGเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
 



หน�าท่ี 46  

วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําปE 2564 
Item 5.2 To approve the performance allowance for the Board of Directors for 2021 performance 

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 � เห็นด�วย          �  ไมGเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Item 6 To consider the election of directors replacing those retiring by rotation  

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

� การเลือกต้ังกรรมการท้ังชุด 
 To elect Directors as a whole 

 � เห็นด�วย  �  ไมGเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove Abstain  

� การเลือกต้ังกรรมการเปLนรายบุคคล 
  To elect each Director individually 

6.1 นายบันเทิง  ตันติวิท  
 Mr. Banterng Tantivit 

 � เห็นด�วย  � ไมGเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove Abstain  

6.2 นายวิชิต  ญาณอมร 
 Mr. Vichit Yanamorn 

 � เห็นด�วย  � ไมGเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain      

6.3 นางสาลินี  วังตาล 
 Mrs. Salinee Wangtal 

 � เห็นด�วย  � ไมGเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain      
 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

วาระที่ 7 พิจารณาแต[งตั้งผูCสอบบญัชแีละกําหนดค[าสอบบญัช ีประจําปE 2565 
Item 7 To consider the appointment of the auditor and determine the audit fees for 2022 

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

� เห็นด�วย  �  ไมGเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

......................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 



หน�าท่ี 47  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุCนกูC 
Item 8 To approve the ceiling of issuance and offering of debentures 

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 � เห็นด�วย          �  ไมGเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain         

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

วาระที่ 9 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถCามี) 
Item 9 Other business (if any) 

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 � เห็นด�วย          �  ไมGเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain         

                   
(5) การลงคะแนนเสียงของผู�รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมGเปLนไปตามท่ีระบุไว�ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให�ถอืวGาการลงคะแนนเสียงน้ันไมGถูกต�อง และไมGใชG

เปLนการลงคะแนนเสียงของข�าพเจ�าในฐานะผู�ถือหุ�น 
 Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote 

of mine/ours as Shareholder(s). 
 

(6) ในกรณีท่ีข�าพเจ�า ไมGได�ระบุความประสงคoในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว� หรือระบุไว�ไมGชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ 
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว�ข�างต�น รวมถึงกรณีที่มีการแก�ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข�อเท็จจริงประการใด  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any 
matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider 
the matter and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 

  กิจการใดท่ีผู�รับมอบฉันทะได�กระทําไปในการประชุม  เว�นแตGกรณีท่ีผู�รับมอบฉันทะไมGออกเสียงตามท่ีข�าพเจ�าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให�ถือเสมือนวGา

ข�าพเจ�าได�กระทําเองทุกประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects 

except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 

 

 ลงช่ือ/Signed                 ผู�มอบฉันทะ/Shareholder 
(                           ) 

 ลงช่ือ/Signed                 ผู�รับมอบฉันทะ/Proxy 
(                           ) 

 ลงช่ือ/Signed                 ผู�รับมอบฉันทะ/Proxy 
(                           ) 

 ลงช่ือ/Signed                 ผู�รับมอบฉันทะ/Proxy 
(                           ) 
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หมายเหตุ / Notes: 

1. ผู�ถือหุ�นที่มอบฉันทะ จะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปLนผู�เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมGสามารถแบGงแยกจํานวนหุ�นให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคน 
เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได� 

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

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปLนรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวGาวาระที่ระบุไว�ข�างต�น ผู�มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได�ในใบประจําตGอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular 

Continued Proxy Form B as enclosed. 

4.  ผู�รับมอบฉันทะที่ประสงคoจะเข�ารGวมประชุม สามารถศึกษาข�อมูลเพ่ิมเติมในคําช้ีแจงเอกสารประกอบการเข�ารGวมประชุมและการมอบฉันทะ (แล�วแตGกรณี) วิธีการมอบ
ฉันทะ และข�อปฏิบัติสําหรับการเข�ารGวมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นผGานส่ืออิเล็กทรอนิกสo (e-AGM) และสรุปขั้นตอนการย่ืนคําร�องเข�ารGวมประชุม และการลงทะเบียนเข�ารGวม
ประชุม ในหนังสือบอกกลGาวเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 2565 
Proxy holders who wish to attend the meeting can learn more from clarifications on meeting attendance, appointment of proxy holder (as the 
case may be) and method of appointing a proxy, and procedures related to attendance of the meeting via electronic media and summary of 
submitting the meeting application and registration for the meeting in the notice of the 2022 annual general meeting of shareholders.



หน�าท่ี 49  

 
ใบประจําต[อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปLนผู�ถือหุ�นของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited 

ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปa 2565 ในวันท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเปLนการประชุมผGานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสo (e-AGM) ตามพระราชกําหนดวGาด�วยการประชุมผGานสื่ออิเล็กทรอนิกสo 2563 และกฎหมายอ่ืน รวมถึงหลักเกณฑoและ
ข�อกําหนดท่ีทางการประกาศกําหนด หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด�วย 

 For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2022 on 8 April 8 2022 at 14:00 hours, 
conducting the meeting via electronic means (e-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic 
Meetings B.E. 2563 and other applicable laws as well as standards and regulations stipulated by officials or on such 
other date, such other time and place as may be adjourned or changed. 

วาระท่ี     เรื่อง           
Agenda  Re :  

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

� เห็นด�วย  �  ไมGเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระท่ี     เรื่อง           
Agenda  Re :  

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

� เห็นด�วย  �  ไมGเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระท่ี     เรื่อง           
Agenda  Re :  
� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

� เห็นด�วย  �  ไมGเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  
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วาระท่ี     เรื่อง  เลือกตั้งกรรมการ         
Agenda  Re : Election of Directors (continued) 

 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  

 � เห็นด�วย   � ไมGเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove  Abstain  

 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  

 � เห็นด�วย   � ไมGเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove  Abstain   

 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  

 � เห็นด�วย   � ไมGเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove  Abstain   
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